






শ্রীবিপিনবিগরী দেবসস 
০, 

সন্কলিত। ৷ 

শপস্সিববাি? 

নবদীপ বল্পব সমিতি হইতে-_ 

প্রকাশিতা ৷ 

শকাব্দ ১৮৩৬ সন ১৩২১ সাল। 

সম্মতির ৮-স্্স 

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মান্না দ্বার 

এম। প্রেস হইতে মুদ্রিত। 

মূল্য ১২ একটাক। মাত্র । 
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উৎসর্গ পত্রে । 
পপর টি এরা. 

যা ০৯০০৯ ৩৯ সল ৭ 

পরমা রাধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় চঞ্্র চট্টোপাধ্যায় __ 

খুড়ামহাশয় পিতৃকল্লেধু । 

ধাহার উদ্দীপন! শক্তিগ্রভাবে বহুদেশস্থ গোপ সমাজ একেবারে 

 উদ্দীপিত হইয়াছে । ঘিনি ভোগ বিলাসকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়। 
চির নিদ্রিত গোপ সমাজকে জাগরিত করিবার মানসে আহার নিদ্র 

পরিত্যাগ পুর্ববক নিদারুণ নিদাঘে নগ্নপদে ভ্রমণ করিয়াও এক মুছুর্তের 

জন্য ধাহার অবসাদ আসে নাই ; বিনি বাগ্মিতা প্রভাবে সাধারণ ভদ্র 

|| সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সসম্মানে নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; 
এমন কি ধাহার তীব্র ওজন্বিনী বাণী আমার সাময়িক অবসন্নতাকে 

বিদুরিত করিয়াছে; গোপজাতির সর্ববাঙ্গীন উন্নতি ধাহার একান্ত অভি- 

প্রেত; সেই মহাত্মাকে আমি আর কি বস্তু দিয়! সন্তুম্ট করিব; ভরস! করি 

এই “ গোপতত্ব কৌমুদী ” পুস্তক খানি তাহাকে অর্পণ করিলে, সম্পূর্ণ 
রূপে না হউক, আংশিক ভাবে স্টাহার সন্তোষ জন্মাইবার সম্ভাবনা ; 
স্থতরাং ত্রাহারই শ্রাকর কমলে এই পুস্তক খানি অর্পণ করিয়া আমি 

পরিতৃপ্ত হইলাম । ইতি-- 

। বিনয়াবনত __ 

. শ্রবিপন। ৯ 
সস ক ও শশা সন 

১ রর শু | | ! | ূ 
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না 
৮. 
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প্র সু 

৯ ৃ টু স্তি। ৪ 

: »যুৎ শ, নর 

টব 

পু নিরঞ্জন নির্ববকার, তবপদে 

রি টি . কর দেব আশীষ এ রে ী রঃ 

ন্ র তব আচরণ, _ অসাধ্য রঃ টু 

নিয়োজিন্ু রেখহ অধানে । নর 

রর বপদে করি ভক্তি, হয় ৃ ৰা পি 

সু গোপতত্ব করিতে প্রক নন 

গোপ জাতি প্রিয় জেনে ঠ নু ন্ া ও আসিয়ে গোপ ভ সং 

পূ ত লীলা করে হস রছ বিকাশ | 

নু ৰ্ কৃপা হ'লে পর | 
টু পঙ্গু ল র পু 

খর্ববনরে শশধর ধরে। ৪ 

পু অপার জলধিপার, তা ঃ ওয লা য় হয়েপাবর, ৮ 

এ কৃপা নরে॥ 

পু যে কাধ্যে করেছ ব্রতী তি ঃ হাষে 

র্ নাহি শক্তি তব কৃপা বিনে টির টু 

অতএব শক্তিদানেঃ তার নু এ দীন বি্সি পনে, 

্ ভিক্ষা মাগি 'হে চরণে ॥ 
টু সুখে 

সুখ 
টব 

ূ সুখ 



নিবেদন | 

& শপ শািসিসঅআহহা০১ স্পা 

শ্রীশুরুর শ্রীচরণ স্মরণপুর্ণক অদ্য এই গোপতত্ব প্রকাশে প্রবন্ধ 
_হুইলামা ন্যায়পথানুবন্তী হইয়া পুরাকালীয় আর্ধা প্ষিগণের মতানুসারে 
গোপ জাতির প্রকৃত জাতিতত্ব নির্ণর করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ৷ 

কাহারও উপর দ্বেষ বুদ্ধি পরবশ হইয়া এ গ্রন্ত রচনায় আমি প্রবৃত্ত হই 

নাই 1 এই জাতির জাতীয়তা সন্ন্ধে সত্যাসতোর যণার্থ স্বরূপ প্রদর্শন 

করাই আমার একমাত্র অভিপ্রেত । এই গ্রন্থ আমার মতান্ুসারে নিজের 

মনোমত করিয়! যে রচনা করিয়াছি, তাহা কেহ মনে করিবেন না ; তবে বে 

স্থলে যেটুকু আমার সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা কিন্তু গোপন 
করিতে পারি নাই। এগ্রন্ত প্রকাশের আরও অন্যতম উদ্দেশ্ট এই, যাহাতে 

এজাতির জাতীয় অনুরাগ পরস্পরের হৃদয়ে বিশেষ ভাবে বদ্ধমূল হয় । 

শান্্ীয় প্রমাণ প্রয়োগের স্মীমাংসা পুর্ণবক নান! স্ুযুক্তি দেখাইয়া গোপ 

জাতির তত্ব নিরূপণ করিতে যাওয়া, সে কেবল আমার নির্বব,দ্ধিতার 

পরিচয় দেওয়া মাত্র। অল্প বিদ্যা ভরঙ্করা জানিয় শুনিয়াও আমি যে 

কেন সেই বিদ্যা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহ! আমি কিন্তু বলিতে 

পারিনা । কোন অশরীরিণী বাণী যেন আমার বলপুর্ববক আক্রমণ 
করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে । অধিকন্ত্র সমাজের হিতাকাঙক্ষা 
কতকগুলি মহাত্মগণের 'াগ্রহাতিশয়ে ও বিশেষ সহায়তায় ইহাতে প্রবৃন্ত 

হইয়াছি। তন্মধ্যে আমার ও সমাজের সকল কার্্যের নেতৃস্থানীয় ভক্তি- 

ভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নিরপ্তন বিদ্যারত্ব ও মান্যবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ 

ভাগবতরত্ব এবং আমার সমবেদনভাগী পরম সুহৃদ সতীর্থ শ্রীযুক্ত শশি 

শেখর স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি মহোদয়গণ এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ 

করিয়াছেন। এতস্তিন্ন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হীরালাল তর্করত্ব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ হালদার, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ 
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চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবন্তা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্াচাষ্য, 
নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি মহো দয়গণও এবিষয়ে 
নাল! রূপ সহায়ত! করিয়াছেন । 

এস্থলে আমার ইহাও বক্তুব্ঃ আধুনিক শ্রান্থকর্তাদিগের গ্রন্থ 

হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তজ্ভন্য তাহাদিগের নিকট আমি চির 

কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম । এক্ষণে সর্বসাধারণের নিকট আমার 

বিনীতভাবে নিবেদন, এই “' গোপতত্ব কৌমুদী ৮ নাম দিয়া পুক্তক প্রণয়ন 
আমার সর্ব প্রথম বিদ্যা প্রকাশ। যদ্যপি কোন সহগদয়গণের ষশুসামান্য 

উৎসাহবাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহ! হইলে আমি নিরতিশয় 

উৎসাহিত ও সর্ববতোভাবে চরিতার্থ হইব । আর ধলিতেছি যদ্যপি 

ইহাতে কিছু অতিরিক্ত অদ্ভুত বিদ্যা প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা অনুগ্রহ 

করিয়া ক্ষম। করিবেন। অর্থাভাব নিবন্ধন এতদিন এ পুস্তক প্রকাশে 

সমর্থ হই নাই 1 সম্প্রতি নবদ্বীপ বল্লব সমিতিস্থ কতকগুলি হৃদয়বান 

ব্ক্তিদিগের অর্থান্ুকুল্যে ইহা প্রকাশে সমর্থ হইয়াছি। তত্িন্ন কলিকাতা 

জানবাজার নিবাসী স্মজাতি বসল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার 

ঘোষ, বর্ধমান কোটের উকিল শ্রীযুক্ত মহেক্দ্র নাথ ঘোষ, হুগলি কোটের 

মোক্তার (সম্প্রতি ন্বর্ণীর ) সারদা প্রসাদ ঘোষ এবং (বর্ধমান) বন্দপুর 
[নিবাসী সম্ভ্রান্ত ধনান্য শ্রীযুক্ত বিহারী লাল মল্লিক প্রভৃতি মহোদয়গণ 

সাধ্যান্ুসারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া একার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। 

এবং নদীর! কষ্ণনগর রাজবাটার স্বর্গায় দারোগা অধর চন্দ্র ঘোষ ও 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ ও কলিকাতা বেনেটোল! নিরাসী কবিরাজ 

শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ ঘোষ শান্ধ্ী ও শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সদয় 
গোপগণও এ বিষয়ে নানারূপ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন । ইহাঁও আমার 
উল্লেখ যোগ্য, নবদ্বীপ সমিতিস্থ বৃদ্ধতম মাধব চন্দ্র ঘোষ ও সীতা নাথ মণল 
এবং সম্প্রতি কলিকাতা বাসী কৈলাস চন্দ্র ঘোষ, আসন মৃত্যুকে উপেক্ষা! 
করিয়া এ কার্য্ে বখেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। 
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আরও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, নবদ্বীপ৷ 

নিবাসী স্তপ্রসিদ্ধ মহাকবি আমার আচার্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অঙ্জিত 

নাথ ন্যায়রত্ব কবিভষণ, হ্যারশাস্ত্রাধ্যাপক বিজ্ঞতম পণ্ডিত প্রবর শরযুক্ত 
আশুতোষ তর্কভূষণ এবং নবদীপ নিবাসী পরমার্চনীয় আমার উপাধ্যয় 

স্বর্গীর শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের স্থযোগ্য পুত্র আমার জ্যেষ্ঠ 
সোদর তুল্য সসন্সেহাকাঙক্ষী বদ্ধমান রাজচতুপ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
নৃসিংহ প্রসাদ স্বৃতিভুষণ ও আমার প্রিয়তম সতীর্থ নবদ্বীপ বিবুধজননী 

সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্ম।মাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়গণ অন্নগ্রহপুর্ববক 
এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দর্শন করতঃ এসন্বন্ে সত্যুক্তি ও সৎপরামর্শ প্রদান 

করিয়া আমার উপর বিশেষ অনুকম্পা একাশ করিয়ছেন। অসবোধ 

বা প্রমাদ বশতঃ যদ্যপি এই গ্রন্থ লেখার কোন স্থলে কোন রূপ ভ্রম 

হইয়। পড়ে, তাহ! সহ্গদয় মহোদয়গণ কুপা করিয়া জানাইলে, আমি তৎ 

পরিবর্তনে বিশেষ যত্বুবান হইব। 

পরিশেষে আমার ইহাও প্রার্থনা, বাহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ 

করিবেন, তাহারা যেন কুপাপুর্ববক আদ্যন্ত পাঠ করেন। এবং সহৃদয় 

গোপগণেরা বদ্যপি আন্তরিক যত্ব ও মনোযোগ পূর্বক পাঠ বা শ্রবণ 

করতঃ কিঞ্চিৎ নিজ জাতিতত্ব অবগত হইয়া স্বসমাজের মঙ্গন কামনার 

ব্রতী হয়, তাহা হইলে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইরা এত দিনের পরি- 

শ্রম সার্থক হইল বলিয়। জ্ঞান করিব /। কিমধিকমিতি-- 

শান্তিপুর স্থুতরাগড়-__ ) 
(নদীয়। ) | জীবিপিনবিভার। দেবশর্্মণত 1 

সন ১৩২১ সাল। 

জন্মষ্টমা 



বিজ্ঞাপন । 

এই “গোপতত্ব কৌমুদী” নামক পুস্তক খানি বল্পব জাতির ইতিবৃত্ত 
ও প্রকৃত তগ্য প্রকাশের নিমিত্ত রচিত হইল । অক্মদ্দেশে গোপ জাতির 

সহ্বন্ধে যে রূপ ব্যবহার চলিয়া আফিতেছে, তাহার প্রকৃত তথ্যান্রুসন্ধান এ 

পর্যন্ত কেহ করেন নাই; সেই অন্ধ বিশ্বাস পরম্পরার এ যাবতকাল 

চলিয়া আসিতেছে । ইহাদিগের মধ্যেও বিশেষ ভাবে নিজেদের তথ্যানু- 

সন্ধানে এ পর্য্যন্ত কেহ যত্রবান হয় নাই ; কেননা ইহারা চিরকালই জাতি 

মর্যাদা রক্ষা বিষয়ে উদ্াসীন্। অকুটীলতা ও পরোপকারিতা ইহাদিগের 

সভাবসিদ্ধ গুণ। দেহে অহং ভাব যাহাদের নাই, বাহারা জাতি মধ্যাদা 

ও বর্ণ মাশ্রম প্রভৃতি লইয়। বুথ! কাল ক্ষয় করে না তাহারা শ্রহরির 

প্রিয় । যখ। ভাগবতে__ 

ন যসা জন্মকন্মীভ্যাং ন বর্ণাশ্রম জাতিভি2 | 

সজ্জতেহন্মিন্রহংভাবো দেহেবৈ স হবেঃ প্রিরঃ ॥ 

যাহারা এরূপ স্বভাববিশিষ্ট জাতি তাহারা কি করিয়া নিজেদের 

তথ্যানুসন্ধান করিবে । যিনি ইহাদিগের উপর যে রূপ ব্যবহার করিয়। 

গিয়াছেন, তাহাই ইহারা অবাধে স্বীকার করিরা লইবাছে। কিন্ত্বু কালের 

গতি কখনও সমান নহে, সমস্তই পরিবর্তনশীল । জাগতিক সমস্ত বস্তরই 

যখন পরিবর্তন ঘটিরা থাকে, তখন মনুষ্যের মনে ভাবের যে পরিবর্তন 

ঘটিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আজ গোপ জাতির মনোভাব পরিবর্তন 

হইয়াছে । এক্ষণে ইহা নিজেদের প্রকৃত তথ্য জানিতে ব্যস্ত। বনু 

দিনের এই প্র/চীন বল্লব জাতির সামাজিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া 

দাড়াইয়াছে। ভারতের মধ্যে একদিন এই জাতি অতিশয় প্রবল ও পবিত্র 

জাতি ছিল এবং ইহা দিগের মধ্যে অনেক রাজাও ছিল। স্থামী ধর্ম্মানন্দ 
২ ৬ মহ ভ(রতী তাহার সিদ্ধান্ত সমুদ্র গ্রন্থে দেখাইয়ছেন ; “ উড়িষ্যা দেশে 



কটক জেলান্তর্গত সালিকপুর থানার এলাকায় কটরূপা নামক স্থানে 

এখনও এক প্রাচীন গোয়াল রাজ! আছেন, এক সময়ে ইনি সমগ্র কটক 

জেলার অধিপতি ছিলেন । সমুদয় গোয়ালিয়র ব্রাজ্য এক সময়ে গোপ 
জাতীয় রাজা কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত ছিল; এই জন্য উহা এখনও 

গোয়াঁলিয়র (গোরালাইওয়র) বলিয়া প্রখ্যাত । মাদ্রাজের পদ্থকোটা 
নামক ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের অধিপতির উপাধি গোপত্বব্যঞ্জক । সে দেশে 

“পছু” শব্দের অর্থ গোপ এবং কোটা শব্দের অর্থ রাজ্য বা দেশ । 

স্্ুপ্রসিদ্ধ বরোদা রাজ্যের নরপতিদিগের উপাধি গো কুমার অপভ্রংশে 

গুই কুমার বা গাই কোয়াড়। এই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপজাতীয় ॥ 

আক্ষেত্রের (পুরীর ) রাজ বংশ কাশীনাগ নামে এক গোয়াল কিছুদিন 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । চৈতন্যদেবের উড়িষ্যা গমনের প্রায় পঞ্চাশত 
বর্ষ পুর্বেন কাশীনাথ গোয়ালা রাজা ছিলেন । কটককের মাণিক ঘোষের 
বাজার একজন ধনবান বাঙ্গালা গোয়ালার প্রতিষ্ঠিত, তাহারই নামে অদ্য 

প্যন্ত উহ! সুপরিচিত হইয়া আছে। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চধ্য হইবেন 
ভাগলপুরের গোরালাজাতীয় মহাবীর শ্ীম লারিক ঘোষ এক জন্ 

বাঙ্গালা ছিলেন, তিনি ছ্াদশ বসরকাল পধ্যন্ত তদ্দেশীয় রাজাদ্িগকে 

বশীভূত করিরা রাখিরাছিলেন”। ২৩৭ পৃঃ) অধুনা এ জাতির যে রূপ 
অবস্থ। দ্াড়াইয়াছে, একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে, প্ররুত সমদশঠ 
হিন্দু সন্তান মাত্রেরই হৃদয় ব্যথিত হইবেই হইবে ॥ মাত্র গোপ সমাজ 
কেন 2 সমগ্র হিন্দু সমাজেরই এরূপ দুরবস্থা ঘটিরাছে যে, স্পদ্ধ করিয় 
কেহ বলিতে পারেন না আমি প্রকৃত হিন্দু । বনু দিন শ্েচ্ছাধীন শ্লেচ্ছ 

সহবাস প্রভৃতি দ্বারা আমাদের প্রকৃতি ক্রমশই অলক্ষিত ভাবে শ্লেচ্ছ- 

ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে । হিন্দুর সনাতন ধন্ম, আচার ব্যবহার বিলুপ্ত 
হইয়া, মেচ্ছ দিগের আচার ব্যবহার পরিচ্ছদাদি ক্রমশঃ সেই স্থান 
অধিকার করিয়াছে । ইহা ভিন্ন আবার প্রত্যেক জাতির মধ্যে শাখা, 

প্রশাখা, উপশাখা ভেদে নানা শ্রেণী গঠিত হইয়াছে ।এই সমস্ত নান! 

কারণে হিন্ঠু সমাজের এরূপ দুরবস্থা দাড়াইয়াছে । প্রটত্যক জাতির মধ্যে 



বদ্যাপি নানা শ্রেণী বিভাগ হয়, তাহ! হইলে সেই সমাজ ক্রমশই দুর্বল 

হইয়া পড়ে। (ম্বামীজী বলেন ) বঙ্গের “হিন্দ, জাতি বদ্যপি স্ব স্ব 

সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথাশক্তি চেস্টা করেন, তাহা হইলে এই 

প্রাচীন, পবিত্র, স্থবিশাল ও সনাতন হিন্দ, জাতি পুনরায় পুর্ণব গৌরবে 

পৃথিবীর সর্সেবাচ্চ সম্মানিত স্থানে অবস্থান করিতে পারেন । যেজাতি 

ষতই নীচ হউক না, স্ব সমাজ ও স্বজাতির উন্নতি কর! প্রত্যেকেরই পরম 

কন্তব্য কন্মন”। আমাদের পরস্পরের সহানুভূতির অভাবই সমাজ 

ছুর্ববলতার কারণ । অধুন! এই দুর্দিনে আমরা সকলেই বদ্যপি চেষ্টা 
করি, পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিভাগ গুলি আর রাখিব না, তাহা 

হইলে সমাজের আবার মঙ্গল হইবাব সম্ভাবনা । প্রার সকলেই সমাজ 

উন্নতির জন্য চেফ্টা করিতেছেন ; কিন্তু প্রত্যেকেরই যে গৃহ বিচ্ছেদ 
রহিয়াছে, সে বিষয়ে ত কাহারও লক্ষ্য নাই। এরূপ থাকা সত্বে সামাজিক 

উন্নতি কি রূপে সম্ভব হইতে পারে ? অতএব জাতীয় উন্নতির প্রয়োজন 

হইলে, অগ্রে স্বজাতির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ গুলি উঠাইতে হইবে ; নতুবা 
সমাজ উন্নতির আশা করা বৃথা । এ পন্থা সমীচীন বলিয়া শিক্ষিত 

মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বল্লবদিগের ইহাও অন্যতম উদ্দেশ্য | বলিতে 

পারি না আজ কোন দৈবশক্তি প্রভাবেই হউক, অথবা কাল পরিবর্তনের 

সহিত হউক, বল্লব জাতির এ ঢেতনা আসিয়াছে । সমাজের ছুরবস্থার 
বিষয় চিন্তা করতঃ আজ সমগ্র গোপ জাতি এক মতাবলম্বী হইয়া পুর্ণ 

উদ্যমের সহিত স্ব সমাজের মঙ্গল কামনায় নিযুক্ত হইয়াছে ৷ চিরকাল 

আলস্য ওদাস্য বশতঃ পুর্ব গৌরব নষ্ট হইয়াছে, দলাদলি কলহের 

বশীভূত হইয়! নিজেদের ন্যাধ্যাধিকারে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইয়াছে; আর পূর্বব 
সম্মান নাই, পুর্ববগৌরব নাই, সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে । সেই জন্য 
আজ সকলে সমবেত হইরা নিজেদের ক্ষত্রাংশ গুলি মিলিত করতঃ 
সমাজের পুষ্টি সাধন মানসে এবং সমাজের গৌরব যাহাতে স্পদ্ধার সহিত 
ংরক্ষিত হয় ও অনাথ নিরাশ্রয় গোপবালকগণ বাল্যকালে শিক্ষালাভ 

 ফরিয়! পরিণামে সমগ্র বল্পবদিগের মুখোজ্ভ্বল করিতে সমর্থ হী এবং স্থান 
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বিশেষে নিজ জাতি দিগের উপর যে সকল অপঙ্গত অপকলঙ্ক আরোপ 

আছে, তাহ! দূর করতঃ পুর্ব সন্মান রক্ষা! বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া এই 
মঙ্গল জনক হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে! অবশ্য এই সকল উদ্দেশ্য 

যে নিশ্চই সফল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে । বহু বতুসত্বেও 

অনেক কাধ্য নিক্ষল হইতে দেখ! গিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে 

কেহ কখনও ভগ্র মনোরথ হয় না । যে কোন মহৎ কাধ্যই হউক না 

কেন, প্রথম উদ্ভমে কাহারও কখনও স্ুসম্পন্ন হয় নাই । অনেক উদ্ভমের 

পর এবং অনেক বিদ্ধ বিপত্তির পর সে কাধ্য সম্পাদিত হইয়াছে । তবে 

এরূপ আশা করা যায়, যদ্ভপি প্রত্যেক সহৃদয় বল্লব জাতি মাত্রেরই 

আগ্রহাতিশয় উৎসাহ ও যত্বু চির বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে অচির কাল 
মধ্যেই কুতকাধ্য হইবার সম্ভাবনা, যে শুভ সময় আসিয়াছে, এ শুভ 

সময় অতিবাহিত হইলে, আর আক্ষেপের পরিসীমা থাকিবেনা | আশা 

করি, ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ককুণাঁবলে ব্রজবাসিনী গোপকন্যাদিগের বর্তমান 
ংখধরগণ বঙ্গদেশে প্রকৃষ্টরূপে তাহাদের সামাজিক উন্নতি বিধান করিয়া 

স্বসমাজ ও স্বজাতির মুখোজ্ভ্বল করিতে কিছুতেই যেন পশ্চাৎ্পদ না হয়। 

(আীন্বামীজী) | 

অতিবিস্তরেণালমিতি । 



আঃ 
প্রার্থনা | 

০০০ সস» - রী ০০ ৬ পরী 

যাদেনী সর্বভতেষ জাতিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তটো নমস্তসো নমস্তস্যৈ নমোনমহ ॥ 

যে আদ্যাশক্তি যোগমায়? পুথিবীস্থ প্রাণি মাত্রে জাতি রূপে 
বিরাজ করিতেছেন, সেই আদাশক্তি দেবী ভগবতী আঁজ এই বলব 

জাতির জাতি মধ্যাদা রক্ষা বিষয়ে সহায় হউন । মাগো! তুমিই এক 
দিন নন্দগোপ গৃহে নন্দপত্রী ষশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কবিযা এই £গোপ 

কুলকে রুতার্থ করিয়াছিলে, ভাজ উভারা তোমারই শরণাপন্ন : তুমি ভিন্ন 
ইহাদিগের বেদনান্ুভব আর কে করিবে ? মা! আপনার পাদপদ্ম স্মরণ 

করিয়া, আপনার চির আশ্রিত আবুনা ভাগাভীন শক্তিভীন এই গোপ 

জাতির উন্নতি মানসে আমরা নিযুক্ত হইরাছি। মা শাক্তদারিনি! 
আমাদিগকে আপনার কিঞ%ি শত্ভিকণা প্রদান করুন ; আাপানি অলক্ষিত 

ভাবে আমাদের পশ্চাদন্সসরণ পুবনক ামাদিগের ক্রিয়!শক্তির ব্রদ্ধি বিষয়ে 

“গীহাব্য করুন । মা বুদ্ধি ব্বরূপিণি! আপনি জদয়ে বুদ্দিরূপে অবস্থিতি 
পুর্ববক আমাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করুন। আমরা আনন্দে বিভোর 

হইয়া! এই বলিয়া প্রণাম করিতে থাকি-_ 

সব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জন্স্য জদি সংস্ফিতে। 

স্বর্গপবগদে দেবি 1 নারাষণি নমোহ্স্থতে |! 
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44৪ 

54 ঙে 

পং শুদ্ধ দ্ধ । পৃঃ পং অশুদ্ধ শুদ্ধ। 
৬ হইদিগের  ইহাদিগের ৯৭ ৭ মহামুণি মহামুনি 
* মনত্রি মন্থত্তি ৯৭ ১৩ বিষটী বিষয়টা 
০ বিজ্যন্তে বিভজ্যতে ৯৭ ৯৪ সম্তাপারা সন্ত্যপায়া 
৪ ক্ষদ্রিয়াদি ক্ষত্রিরাদি ৯৯ ৫ অভিষ্ঠ অভিষ্ট 

মুপারাদখ মুপয়াদণ ১০১ ১২ কৃ কৃষ্ণ 
৮ বাণিজ্য বাণিজা ১০৩ ১২ ইহারারও ইহারাও 
৬ ব্রম্মণ! রক্ষণা ১০৪ ২৭ নুতন তন 
১ ক্ুকভানোশ্চ বুকভানোশ্চ ১০৮ ১২ নিষ্,র নিষ্ট,র 
৭ নাবাধান বাধ্যাধান ১১১ ২৭ স্যালক শ্যালক 

৮ বুষেস্য বুষোসা ১১৩ ২২ প্রার্থনা প্রার্থনা 
» (ভকেন ভ্ডোজনে ১১৮ ৩ প্রার্থণা প্রার্থনা 

বাবহারেন বাবহারের ১১৯ ২ সান্তন। সান্ত্বনা 

১ হামণ গামন্ ১৪৩ ১৬ নাম্নাচ নানাচ 

৮ বৈশ্ঠের 'বশ্যার ১৪৪ ২৪ রুকিণী রুবি 
১ উন্বিভুতের সর্বভাতের ১৪৫ ১৬ পুণবুন্দাবন পুনবৃন্দাবন 
1 বাবে নাপে “মির ২১ পাটক পাঠক 
১ নজা তাহা ১৮৫৩ ১৫ আন্ভাস আভাষ 

৫ ইতেছে হইতেছে ১৬৭ ৭ অডয়ে অভয়ে 

১ গেমের 'গারের ১৬৮ ১৫ স্থযুপ্তি সযুগ্তি 
« প্রযুক্ত প্রধৃক্ত ১৭২ ১২ আস্ক্ুণ অঙ্জুন 

পুস্তক প্রাপ্তির প্তান-__ 

শীযুক্ত নিশনাণ ভট্টাচার্য । 
পোঠ চন্দন নগরু বোড কালা তলা--ফরেশডাঙ্গ। | 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভ্টাচাধ্য 
পোঃ নরদ্বীপ পোড়া মা তল।--্ন্দীয়। । 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ । 
পোঃ নৃক্মতল।,। ১০ নং গুকপ্রসাদ ঘোষের লেন--কলিকাতা ৷ 

ভ্কৈলাস চন্দ্র ঘোষ । 
পো: বোনকাঠা, ফুলঝোড -বদ্ধমান। 





|. ৯ সস 
৮০৩৫ ৯৮২ সপপিস্পাপপাক ডিন টিসি, জিত নিত রিট 

সত্যংহু কেবলং বলম্। 

গথম পরিচ্ছেদ | 

রস ভু... 

প্রথমতঃ শগোপজাতির তত্ব জানিতে ভইলে শান্সাদির আশ্রয় 

এাভণ করা বা । ইন্াারা অতি প্রা৮ান জাতি ও অতি প্রাচীন কাল 

হইতে হঙাদিপের অন্তিহ আছে, উত্তর অবগতির জণ্য হিন্দ্রর অতি 

প্রান শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক । সর্ননাপেক্ষা হিন্দুর 

প্রাচান শাস্স আর কিঃ একাজ বেদ ; সেই বেদ হইতে আরন্ত 

করিয়া তগ্পরবন্ঠী সনগ্র ধণ্মগ্রন্থের আলোচনা পুর্িক উভাদিগের তত্ব 

জানা একান্ত করবা । সনাঞঙ্জে কিরাপ জাতির স্যগ্ি হইবাছিল এবং 

কিপ্পেই বা বিভিন্ন বর্ণ হইরাছিল ও" সেঠ বিভিনন বনের কোন্ কোন্ 

কণ্ম নিরূপিভ হইয়াছিল, তাহারই অনুসন্ধান করা প্রথমতঃ আবশ্যক | 

পুর্বেবিই উল্লেখ করা হইরাছে, বেদ সানাপেক্ষা প্রাচীন শান্ত । 

সেই বেদের মধ্যে জাতি স্্টি সমন্ধে কিরূপ বর্ণিত আছে, তাহা দেখা 

যাউক। খখেদের দশম মঙ্গলে নেবতিতম সুক্তে উল্ত আছে__ 

ব্রা ণোছসা মুখমাসীদ্রাহরাক্দগ্তঃকৃতঃ | 

উরূতদন্য যদ্বৈশ্য: পা” শুর্রোহজায়ত ॥ 

অর্থাৎ ইহার (3ল্গর) মুখ ত্রাঙ্মণ হইল, ছুই বান রাজন্য (ক্ষত্রির) 
হইল, বাহ উরুছিল তাহা বৈশ্য হইল আর ছুই চরণ দারা শূদ্র জম্মিল | 



“গোপতত্ব কফৌসুদী। 

শপ শপ ৮ শাশীশীশী স পা াস্পি ্স্ীকিপ্ীশিশ শশী শপ চা শ্ম্প শপে শসপাশস পপ ক তি শি শা শশী স্থ 

অথবা কেহ অর্থ করেন যে, পুর্ণব্যাপক পরমাত্মার স্যছি মপো 
মুখের সদৃশ শ্রেষ্ঠ হেতুক কাক্ষণ | “বাছটর্ববলং বাহুর্বৈবীধাম” ইতি 
শতপথ হান্ধণে | বল এবং বীঞধ্যোর নাম বান 1 যাহার বল বা বাধ্য 

অধিক সেই ক্ষত্রিয়, কটির অবোভাগ এসং জান্ুর উপরিস্থভ।গের নাম 

উরু | যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে এবং সকল দেশে উ্ নলের দ্বার। 

গায়নাগমন করিতে 'সমর্থ সেই বৈশ্য । আর পদ অধসাজজ ততসদৃশ 

অধমন্ব হেতুক শুদ্র। 

অথবা বিরাট পুরুষের ব্রাজণষ্ট মুখ, ক্ষত বাভ, বৈশ্য উরু 

এবং শ্দ্র চরণ । এইরুূপে চারি জাতি নিণর হইরাছে । এই চারি 

বর্ণের মধো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ট ইহারা আধা নামে অভিভিহ আর 
'শৃ্রবর্ণ অনাধা বলির অভিভিত, কাতারন সুত্র ভাষাকর বলিয়াছেন 

যথা “শৃদ্রশ্চতুর্ঘোবর্ণঃ আধ্যপস্বর্ণিকঃ” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই 

(তিন বণের। জাধ্য এবং চতুর্থ বণ অনাধ্য । হান্সণ ক্ষতের বর্ণের কর্তব্য 

'কর্্নের আলোচনার এস্থলে বিশেষ গরয়োজন দেখিনা; এক্ষণে (বশ্য 

'বর্ণেরই কণব্য কর্মের জালোচন। এবং এই গোপেরা তৃতীয় বর্ণ আধ্য 

,জ্রেণী কিনা ? ইহা!রই আলোচনার প্রয়োজন । 

বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি জাতির বিষয়ই 

বণিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাদিগের নিদ্দিষ্ট বৃত্তি অর্থাৎ কোন্ জ।তি কিরূপ 

ব্ুত্তি অবলম্বন করিবে তাহার বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই তবে মন্সু এবিষয়ে 

বিশেষ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, মন্ুর সময় হইতেই নিদ্দি্ট ভাবে ঢারি 

জাতির কন্ঁব্য নি্ধারণ হইয়াছে । তবে বেদের অধিকাংশ খক্সূত্রের 
দ্বারা এই মাত্র অবগত হওয় যায় যে, গোপনামক এক প্রকার জাতি 

তাছে তাহাদের কন্ম গোরক্গা । কিন্তু মন্বাদি শাম হইতে বিশেষভাবে 

অধ্গত হও] যায় যে গোরক্ষক জাতির বৈশ্বা। পর্য্যায় ক্রমে তাহা 
বিবৃত করা যাইবে : এক্ষণে বেদে গোরক্ষা ও গোপজাতির বিষয় কিরুপ 

উল্লেখ জাছে তাহা একবার দেখা যাউক। 



প্রথম পরিচ্ছে্। তত 

সদ শি শাসক সপ পিপিপি -শাশ্্শীটাটি আ ি ৮ি ৮ শি এ শি সপ শশী টি 

থগ্ধেদে প্রথম মঙ্গলে যথা “উপহ্বায় স্থছ্ঘাং ধেনুমেতাং দুহস্তো। 

গোহুগুত দোহদেনাম্” 1 সারণাচাধোবতেতাষ্যে “গোধুগত্র গোদোগ্ধা' 

যক্জমানরূপ” ইতি ॥ 

অর্থাৎ গোদোথা বজমান রূপ গোপ স্ছুথা ধেন্কে আহবান' 

করির! দোভন করুক।. তত্রব অঙ্টম মঙ্গলে একাধিক চত্বারিংশ সুত্রে ঘথণ। 

যু ককুভোনিধাবয়, পৃথিবামধিদর্শতঃ 

সমাত। পূর্ববয* পদং তদ্বকণস্য সপ্ুংসহ্ছি 

গোপা একে, যো! নভস্তা মনাকে সমে ॥ 

" সারনাচাধো কৃতেভাষো যো বরুণঃ পৃথিব্যামধি, পৃথিবা! উপরি রশতহ 
দর্শনীয় সন্ ককৃভোদিশো নিধারয় নিধারয়তি, স বরুণে। মাতা নিস্কাতা, পুর্ববং 
প্রন্নং পদং তরপস্য স্বকৃতং, অপিচ স ইতম্ এবের্য ঈথ্বরঃ সন গোপাইৰ: 
গোপালাইৰ পশুন! মস্মাকং রক্ষিতা ”। 

অর্থাৎ যে বক্রুণ পুথিবাঁর উপর দর্শন রাখিয়া দিক সকলকে রক্ষা! 

করিতেছেন, তিনিই নির্মাতা, আর্গাখান্তানে ভার প্রতি উত্থা অর্পণীয়,, 

গোপালকগণ যেমন গোবুন্দকে বক্ষ! করে, তেমনি তিনি আমা[দগ/ক- 

রন্মা করুন ॥। খদ্দের দশম মঙ্গলে একোনবিংশ সুরে বগা 

যনিয়ানং নায়নং সণজ্ঞানং যত্পবারণং 

আব্তনৎ নিবর্তনং যো গোপ। অপিতং ভাবে । 

সাঁয়নাচার্ষ্যে কৃতে ভাষো “শিয়ানং গোষ্ঠাখাং স্থানং হবে আন্দয়ামি, গো 

সহিত, গোষ্ং প্রার্থয়ে ইতার্থঃ, নার়ুনং নিয়মেন গথং প্রতিগমনং তদপি প্রার্থয়ে, 

সর্বগুণোপেতা গাঃ গ্ার্থরে হতাথঃ ৮ ॥ 

অর্থাৎ আমি গো সহিত গোষ্ঠ স্থানকে আহবান করি.তডি, 
তাহাদিগের গৃহাগমন প্রার্থনা করি, আমরা গোপালকদিগকে আহবান 

করিতেছি, সন্বিগুণোপেত গো সকলকে ও আহবান করিতেছি । 

পিচ তত্ৈৰ 



৪. গোপতত্ব কৌসুদী। 

“ য উদ্ানড়, বয়ন য উদাঁনট, পরায়পম্। 
আনন নিবর্তণমপি গে।পা শিবর্ততাম্ ॥ 

“যো গোপা নষ্ট ধেম্ুরধ্ষন!থকং বিবিধাং গতিং কৃতবান্ ধেশাসান্ 

সগে!প। নিবর্তৃতাম্. সধেঙ্গক গোপালিপ্য কুশলাগমনং প্রাথনে ॥", 

তত্রাপি ভ্রয়োবংশে স্যত্রে ব শ্লেকঃ । যথা 

পন্তন গোপা করানাহে ১ 

“ গোপা যথা ধেন্সমাহুয় আত্মাভিমুখিনীম্ করোতি 
৮১৬ পা 

অর্থাৎ যে গোপ নবক্ট ধেন্ু অদ্েণার্থ নানাবিধ গতি অবলম্বন 

করিয়াছে, ধেন্গুর সহিত" সেই গোপের অর্থাৎ গোপালকের আগমন 

প্রার্থণীয় । গোপ যেমন ধেনুকে আহবান করিয়া আত্ব(ভিমুখী করে, 

হে ইন্দ্র! আমরাও আপনাকে আহ্বান করিরা আত্মাভিমুখা করিতেছি?) 

এই খথেদোক্ত সু্রগুলিদ্বার। স্পষ্১$তঃ উপলঙ্গি হইতেছে যে, স্মরণ।তাত 
কাল হইতেই গেপালনের ও গোপের আন্তিত্ব ছিল, আরও নিন্ে দত 

প্রমাণ দ্বার অবগত হওয়া যাকডেছে, গোপেরা বজ্জকালে সমভাবে 

দেবগণের সানিধ্য প্র।প্ড হইত এনং তৎসমযে যজ্ঞকালে স্বরং মন্দপাঠ 

করিতে পারিত। গোগণের বুদ্ধির জন্য বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পুবিক 
প্রার্থণা করিত । যথ৷! 

হে গো সকল ' ভোমরা এখানে আগমন কর এবং সফপক্ষীর 

সঙ্থ্যার বন্ধিত হও, তোমর। এখনে দস প্রসব করিতে খাক, তোমাদের 

অধিষ্ঠান গুহ অর্থাৎ গোশালা তোমাদের পক্ষে মঙ্গল বিধ'য়ক হউক : 

তোমরা সফপক্ষী ও পারা"তদিগের ন্যয়, সংখ্যায় বন্ধিত হইতে থাক, 

এবং তোমরা এখনে বস প্রসব করিতে থাক, আমাদগের সহিত 

তোমাদিগকে মিলিত করিতেছি ; হে গাভীগণ ! আমরা তোমাদের স্বামী 
তোমরা আমাদের প্রতি অনুরক্ হও, এই গোশালায় তোমাদের মঙ্গল 
হউক, তোমাদের বহুবগস জন্ম গ্রহণ করিতে থাকুক, তাহারা জীবিত 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ৫ 

থাকুক, তোমাদিগের দ্বারা আমাদের ধন বৃদ্ধি হউক এবং তভোমাদিগের 

দ্বার| আমরা ধেন জীবিত থাকি । 

অথকুবেদ ৩1৪ 

যখন গোপগণ এই সকল মন্ত্র পাঠ পুর্ণবক অগ্নিতে হবিঃ প্রদান 
করিত তখন সহজেই জানা বাঈতেছে ইহারা আধ্যাজ।তি। বেহেতু আধ্যজতি 

ব্যতিরেকে অনাধ্য শুর জাতি কখন বৈদিক মন্ত্রপাঠে অধিকারা নহে । 

ব্উবীন সময়ে এই গোপালন বুন্তি অতি নীচ বুভ্তিরপে পরিণত 

হইর়ছে; কিন্তু স্মরগাতীত ক।লের পুর্থবকাল হইতে এবুত্তি অতি 

আদ্ররণীয় ছিল, হঁতর।ং সাধারণে একাধ্য অবমানন! জনক ভভ্ত(ন করিতনা ; 

তদ)পিও সেই পুন কালের ন্যায় গোপেরা আদরের সহিত এই কাধ্য 

করি আসিতেছে, কোন ভ:ংশে পরিবন্তন করে নাই ; পরিবর্তন করে নাই 

বলির।১ বোধ করি ইহারা অন্দরের পাত্র হইয়াছে, কেননা! কালোচিন্ 

ব্যবহারই সবধত্র প্রশংসনীয় । 

এইঈত গেল বৈদিকঘ্গের কথা । এক্ষণে সংহিতাকারগণ কি 

বলিতেছেন, তাহা একবার দেখা বাউক 1 আমাদের দেশে অনেকগুলিই 

সংহিতা প্রচলিত আছে, ভক্মধ্যে নিম্লিখিত সংহিভাকারদিগের মতেই 

ত|খাদের সমাজ পরিচালিত হইতেছে এবং সেই সংহিতা গুলির বিধান নু 

সারেই আমাদের প্রা সমস্ত কাধ্য , বাহ হইতেছে । 

সংহতাকারগণ বথা 

মনত্রি বিষ হারীত যাজ্ঞবকো।শনাঙ্গিরাঃ 

যমাপন্তদ্ঘ সধ্বর্তীঃ কাত'ারন বৃহস্পতী। 

পরাশর ব্য/স-শঙ্ঘ গিখিভা দক্ষ গৌতমৌ 

শীভাতপো বশিএন্চ ধন্গ শাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥ 

অর্থাৎ মনু, অত্রি, বিষুঃ, হারাত, যাঁজ্ভবঙ্ক্য, উশনা, অলিরা যম, 
আপত্তম্, সন্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, 



৬. গোপতন্ক কোমুদ্দী। 

গৌতম, শাতাতপ, এবং বশিষ্ঠ এই বিংশতিজন মহর্ধি আমাদের মাননীয় 
ও ইহীদিগের ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বনীয়। এক্ষণে এই মহধিগণের 

মতে গোপেরা কোন্ ৰর্ণণ এবং কোন্ বর্ণের পশুপালক রূপে নির্দিষ্ট 

ছিল, তাহারই আলোচনা! কর! বাউক । 

সকল সংহিতাপেক্ষা মুর সংহিতাই প্রধান, তাহারই সংহিতার 

কথা প্রথমতঃ উল্লেখ করি । মন্ুর প্রথমাধ্যায়ে উল্লেখ আছে 

লোকানান্ত বিনৃদ্ধযর্থং মুখবাহ্র পাঁদতঃ | 

ঝাহ্ধষণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ।ং শুদ্রঞ্চ নিরবর্তয়নৎ ॥ ৩১ 

অর্থাৎ স্থষ্টিকর্তা ভূলোকাদি প্রজ। বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন 

মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি 
বর্ণের স্থষ্টি করিলেন । ভাষ্যকার মেধাতিথি এ গ্লোকের অর্থ করিলেন; 
“ত্রাক্ষণস্য মুখ কণ্ম অধ্যাপনাদি ক্ষত্রিয়স্যাপি বাহুকণ্ম যুদ্ধং বৈশ্যসা।. 

পুযুরুকর্্ম পশুরূপং রক্ষতো গোভিশ্চরন্তীভিভ্রমণমিত্যাদি * % * 
শস্য পাদকন্ম শুশ্রায | | 

অর্থাৎ মুখরূপ ব্রাহ্মণের কন্ম অধ্যাপনাদি, বাহুরূপ ক্ষত্রিয়ের 

 কর্ধাযুদ্ধ, উরুরূপ বৈশ্যের কন্মন পশুরক্ষা অর্থাৎ বিচরণশীল গোয়ের 

রক্ষার নিমিন্ত ভ্রমণ ইত্যাদি % * * এবং পাদরূপ শুদ্রের কর্ম 
আধা । অপিচ তত্রৈব 

পশৃনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ। 
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্তকৃষিমেবচ ॥ প্রঃ অঃ 

অথাৎ পশুরক্ষা দীন, যাজ্ভিককণ্, পুরাণাদি অধ্যয়ন এবং 

বাণিজ্য, কৃষি ও কুসীদ (সুদগ্রহণ) এই সপ্তবিধ। অপিচ নবমাধ্য।য়ে 

প্রজাপতি হি বৈশ্যায় সষ্টাঃ পরিদদে পশুন্। 
ত্রাঙ্গণায়চ রাজ্ঞেচ সর্্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ ॥ মধু 
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পপ সপ ০ পপ পপ সা সস সপ শক এ অপ রত 

অর্থাৎ স্বশ্িকর্তা প্রথম পশু স্্ি করিয়া উহার প্রতিপালনের ভার 

বৈশ্যে অপণ করেন এবং প্রজা সঙ করিয়া উহার রক্ষার্থ ভার হ্রাঙ্গণে 
ও রাজাকে সমর্পণ করেন । 

অপিচ তত্রৈব 1 

নচ বৈশান্ত কামঃ স্যাররক্ষেতং পশুনিতি । 

বেশো চেস্ছতি নান্তেন রক্ষিতবাঃ কথকঝন ॥ মন্তু 

অর্থ কোন বৈশ্যই এইরূপ ইচ্ছা করিবেন না যে, আমরা নীচ 

কর্ম পশুপালন করিবনা ; বৈশ্য পশুপ।লনে সমর্থ থাকিতে অন্য কেহ 

পশুপালনে অধিকারী হুইবেন! | 

অতঃপর অন্যান্য সংহিতাকারগণের কথা উল্লেখ করি । 

“ কৃষি গোরক্ষবাণিন্ধ্য, কুসীদযোনি পোষমানি বৈশ্যন্ত ” ২য় অঃ বিষু, সংছিত! 

অর্থাৎ বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কুসীদাদান, ধান্যাদির 

বীজ রক্ষা ইত্যাদি । 

গোরক্ষাং কৃষি বাণজ্যং কুর্যযাদ্বৈশা ষথাবিধি । ২য় অঃ হারিত সংহিতা । 

অর্থাৎ বৈশ্য বিধি পুর্ববক গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে । 

কুমীদ কৃষি বাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্থতৎ। ১ম অঃ যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিত]। 
৯০০১ 

অর্থাৎ কুসীদ কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য পশুপালন, বৈশ্যের প্রধান 

কম্্ম জানিবেন। 

কৃষিগোরক্ষব।ণিজ্যং বৈশ্যন্ত পরিকীর্তিতম। ১ম অঃ শঙ্খ সংহিতা । 

অর্থাৎ বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বলিয়া কথিত 
আছে। 

বৈশ.স্তাঁধিকৎ কৃষি-বণিক্-পণুপাঁলা কুসীদম্। ৯ম অং গৌতম সংহিতা । 

অর্থাৎ বৈশ্য বৃত্তির মধ্যে ইহাই অধিক ব্যবহার, কৃষিকন্্ম বাণিজ্য 

পশুপালন ও কুসীদ। 



৮ গোপতন্ব কৌমুদী । 

এক্ষণে উপরোক্ত সংহিতাকারদিগের মতে বৈশ্য বর্ণেরাই গোরক্ষা 
কর্মে নিষ্ক্ত ছিল। অংনা এই গোরক্ষা বৃত্তি গোপ জাতিতেই দেখিতে 
পাওয়া বার স্থতরাং গোপ জাতিকে বৈশ্যবর্ণ বলিতে বোধ করি কাহারও 
কোন আপন্তি নাই (গোপ জাতি ষে বৈশ্য ইহা সহজেই স্বীকার করিতে 

হইবে)। সংহিতাকারদিগের মতে গো প্রতিপালন বৈশ্য বৃত্তি ইহা স্থিরারুত 

হইল । অতঃপর পুর[ণেভিহাসাদিতে গে প্রতিপালন বৈশ্ঠবৃন্তি কিনা ? 

ইহ! একবার দেখা যাউক | 

৯ পপ 

মহর্ষিরুষ্ণদ্বৈপায়ন ধিরচিত পঞ্চমবেদাখ্য শ্রীমহাভারতেতিহাসের 

দ্বারা জাতি স্থষ্টি বিষয় যাহা কিছু অবগত হওরা গির[ছে, এক্ষণে তব্দিষয় 
কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে । যথ৷ 

একবর্ণমিদং পূর্নং বিশ্বমাসীং ঘুধিষ্টির | 
কন্মক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ধর্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥ মহা ভা: শান্তিঃ 

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! প্রথমত: সকলেই একবর্ণ ছিল, তশুপরে 
গুণ কন্মেরি বিভাগ দ্বারা চারিবর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

কোন সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ ভগবান ভূগুকে জাতিভেদ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 

কামক্রোধো ভত্বং লোভ শো।কচিস্থা ক্ষুধাশ্রমঃ। 
সর্কেষাং নঃ প্রভবতি কন্মাদ্বর্ণে বিভজাতে ॥ 

ন্বেদমৃত্রপুরীষানি প্রেম্মাপিন্তঞ্চ শোণিতং । 
সমং শ্তন্দতি সব্বেষাং কম্মাদরর্ণাবিজ্যতে ॥ 

.. *অর্থাৎ হে ভগবন! যখন আমাদের সকলকেই সমভাবে কাম, 
ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম প্রভাবে কাতর 
হইতে হয় এবং সকলেরই দেহ হইতে যখন সমভাবে স্বেদ, মুত্র, পুরীষ 
শ্লৌম্সা পিত্ত ও শোণিত নিঃস্ত হইয়া থাকে, তখন ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয়াদি রূপ 
বর্ণ বিভাগ কি্ধপে সম্ভব হইতে পারে। 



প্রথম পরিচ্ছেদ । কউ 

তছুত্তরে ভগবান ভৃগু কহিয়াছিলেন যথা-__- 

নবিশেষোহস্তিবর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মময়ৎ জগত । 

্রঙ্মণী পূর্বস্থ্ংছি কল্মভিব্বর্ণতাঁ গতং ॥ | 

ম, ভা, মো, ধ, প, ১৪।১* 

অর্থাৎ হে তপোধন! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। 

জগতের যাবতীয় সনুষ্যই পূর্বে ব্রচ্মা কর্তৃক ব্রাহ্মণ জাতিরূপে স্ষ্ট 
হইয়াছিল । ক্রমে ক্রমে সেই এক ব্রাহ্ধণ জাতিই গুণ কন্মাদিভেদে 

ক্ষত্রির বৈশ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে । ভগবান ভূ 
আরও বিশেষ করিয়া দেখাইলেন । 

কাম ভোগ প্রিষ়াস্তীক্ষীঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ। 

আক্ত-শ্বধন্ম রক্তাঙ্গান্ডেদ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 

গোভ্যোবুত্তিৎ সমাস্থায় পীতাঃ কষুমুপজীবিন৮। + 
স্বধর্ম-নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্তাতাৎ গতাঃ ॥ 

ছিংসানৃতশ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্বকর্ত্মোপজীবিনঃ | 

কৃষ্গাঃ শৌচ পরি পরষ্টা স্তেদ্বিজাঃ শুদ্রতা গতাঃ ॥ 

ইতোটৈঃ কর্মভিব্যন্তা দ্বিজাবর্ণাস্তরৎ গতাঃ । 

ধর্ম যজ্ঞঃ ক্রিয়া! তেষাং নিতাং ন প্রতিষিধাতে 1 
মূ) ভ, মে, ধ, প., ১৪১১।১৪ 

অর্থ/ৎ বক্ষ কর্তৃক স্যষ্ট সেই আদি ব্রাঙ্গণ জাতির মধ্যে ধাহারা 

কামভোগত্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষস্বভাব হইয়। স্বধন্ন 

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, হারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । ১১ 

ধাহারা স্বধন্মে অবন্থিত না থাকিয়া রজঃ ও তমোণুণ প্রভাবে 

গো প্রতিপালন: বৃত্তি ও কৃষি কার্ষ্য অবলগ্্ন করিয় ছিলেন, তাহারাই 

বৈশ্যন্্ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২ 

ধাহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা! পরতন্ত্র, লুবধ, সর্ববকর্মোপজীরী, 

মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তীহারাই শৃত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ১৩ 



১০ গোপতত্ব কৌমুদ্দী ৷ 

এইরূপে এক আদি ত্রাঙ্মণ জাতিই কার্ধ্য দ্বারা পুথকরুত হইয়া 

বিভিল্ন জাতিরূপে পরিগণিত হুইয়াছেন। অতএব সকল বর্পেরই নিত্যধন্ম 
ও নিত্যবজ্ঞে অধিকার আছে ! ১৪ 

ক্রম প্রসঙ্গে কিছু অবান্তরের অবতারণা আসিল । কেহ কেহ 

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ষে, পুর্বেব বলা হইল, স্মপ্টিকর্তী ব্রহ্মার .চারিঅঙ্গ 
হইতে চারিটা পৃথক জাতির উতপন্তি হইয়াছে ; আর এই সকল বচনের 
দ্বারা এক ব্রাক্ষণ জাতিই কর্ণ্মন্রসারে পৃথক জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে, 
উহা। কিরূপে সম্ভব হয় ? 

এস্মলে বক্তব্য ষে, বোধ হয় উহা জাতিবিশেষের উৎকর্ষ ও অপ- 

কর্ধ জ্ঞাপক মাত্র? দেহের যেমন মস্তকই উত্তমাঙ্গ, সেইপ্রকার সমাজরূপ 
দেহের মধ্যে ব্রাহ্মণই উত্তমাক্গ ; এই অন্মুসারে চারি জাতির উত্তমাধম 

স্থিরীকৃত হইয়াছে । নতুবা! উত্তমাঙ্গে জন্মিরাছে বলিয়া যে, উত্তমজাতি 
অর্থাৎ ব্রাঙ্ণ হইয়াছে, তাহা নহে । আর যদি উৎকুষ্ট অপকৃষ্ট অঙ্গ 

হইতে উৎপন্ন প্রযুক্ত, উত্কৃষ্ট অপকুষ্ট জাতি হইয়াছে বলা যায়, তাহা 
হইলে প্রজাপতি দক্ষ হুহ্ধার অঙ্গুষ্তট হইতে উৎপন্ন হইয়া, কিরূপে বর্ণ 
শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতি হইয়াছিলেন; স্থতরাং উহা! জাতি বিশেষের উত্কর্ষা- 
পক্ষ জ্ঞাপক মাত্র । নতুব। মহধি ভূশুর বাক্যগুলিও নিরর্থক হইয়া পড়ে। 
অতএব এরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তি যুক্ত । এক্ষণে পুনশ্চ প্রকৃত কথার 
আলোচন। কর হউক ॥ 

এই মহাভারত ্্রস্থেও “ গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় ৮ এই বলিয়া 

গোপালন বৃত্তি, বৈশ্যযবৃত্তি ইহা উল্লিখিত হইল। শাস্তিপর্কেবে ৭৭ অধ্যায়েও 
উক্ত হইয়াছে “ বৈশ্টের! শুচি, জিতেন্দ্িয় অপ্রমত্তঃ ক্রিয়াবান, ব্রতপরায়ণ 

'ও সত্যবাদী ; ইহারা পরস্পর লৌহার্দ অবলম্বন পুর্ববক কৃষি, গোরক্ষা ও 
বাণিজ্য কার্য ঘার। জীবিক৷। নির্ববাহ এবং অতিথিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের 
অংশ প্রদান করিয়া থাকে । কর্দমানুসারে জাতি নিণয়ের ব্যবস্থাতেও, 

স্থির হইল. গৌপালন কন গোপের; সুতরাং ইহার! বৈশ্বাবর্ণের ষোগ্য। 
সভার চতুর্থ ধ্যারেতেও আছে। 



প্রথম পরিচ্ছেষ। ডগ 

চা তর্বপ্যং ময়ান্থ্ং গুণকর্শন বিভাগশচ। 

অর্থাৎ শরীর অজ্ভ্বনকে কহিয়াছিলেন আমি টিন টি 
চারি বর্ণের বিগাগ করিয়াছি। আরও উহার অষ্টাদশাধ্যায়ে উক্ত 

হইয়াছে, “ কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম স্বভাবজম্৮ অর্থাৎ কৃষি 

কর্ম, গোরক্ষ! ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কন্ম ॥ 

মহাভারতের শান্তিপর্সেব বৈশ্যের যাহ! কিছু ধর্ম কর্ম্ন উল্লেখ আছে 
'তাহাও কীর্তন করিতেছি । ূ 

বৈশ্তশ্তঃপি ছি যো ধর্ম স্তংতে বক্ষ্যামি শাশতম & 

দবনদধ্যয়নং থক্ঞঃ শৌচেন ধন সঞ্চন্ধ ॥ ২১ 

পিতৃষংপালয়েইদস্রে! যুক্ত সর্ববান্ পশুনিহ | 

বি কন্ম তত্তবেদন্তৎ কঞ্মতৎ ল সমবচরেৎ 4 ২২ 

রক্ষয়! সহি তেষাংবৈ মহুৎসুখ মধাপুষ্বাং। 

প্রজাঁপতিহি বৈশ্যার হট পরিদদে পঙ্থুন্॥ ২৩ 
হাঙ্গণায়চ রাঁজ্ছেচ সব্বাঃপবরিধদে প্রজাঃ। 

ভন্তবুক্তিং প্রণক্ষামি বচ্চতস্তেবপজীবনম্ ॥ ২৪ 

ব্ামেকা” পিবেঙ্গেন্ুং শতান্চ মিথুন হরেং। 
লব্ধাচ্চ সপ্তম ভগং তথধশ্ঙ্গে কলাখুয়ে ॥ ২৫ 

অশ্যানাং সর্ববীজনামেষ। সাঁংবংসরী ভূতিঃ 

নচ বৈশ্বন্ত কাম স্তাকরক্ষেয়ং পশূনিভি। ২৬ 
বৈঠ্েচেচ্ছতি নান্তেন রক্ষিতবাণঃ কথঞ্চন। 

খুন্হ্যাপি হি যো ধর্্ঘস্তংতে বক্ষ্যামি ভারত ॥ ' ২৭ 

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! বৈশ্টেরও ঘে সকল শা ধণ্ম আছে তাহা 
তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর । বৈশ্) দান, অধ্যয়ন, যজ্জানুষ্ঠান সুপার 
অবলম্বন পুর্ববক ধন সঞ্চয় এবং অনুন্বা্গ সহকারে পিতার ন্যায় অর্থাঞ্ 
পিতআ যেমন পুঞ্রগণকে পালন করে সেইরূপ পশুগণকে পালন করিবে, 
অপর কোন কার্ধয করিবেন । অপর্ন কার্য করিলে বৈষ্ককে অধর্ট্মে লিপ্ত 
হইতে হয়। ভগবান প্রজাপতি সমস্ত জগ শি করিয়ঃ, অক্যাণ ও 



স্ব গ্োপতব কোমুদ্দী | 

ক্ষত্রিয়কে মনুষ্য রক্ষা ও বৈশ্যকে পশুপালনের ভার অর্পণ-করিলেন। 

স্থতরাং বৈশ্য পশু দিগকে প্রতিপালন করিলেই স্থুখী হইবে, তাহার সন্দেহ 

নাই । অতঃপর ইহার! যে বুত্তি অবলম্থন করিবে এবং যে উপায় অবলম্বন 

করিয়া জীবিকা শির্ববাহ করিবে তাহাও বলিতেছি ; ষে বৈশ্য অন্যের ছয়টা 
ধেন্ু পালন করে, €স স্বীয় বেতন রূপ একটা ধেন্সুর দুগ্ধ পান করিবে, ফে 

বৈশ্য শত গোরক্ষক, সে স্বীয় বাষিক বেতন রূপ একটা গো। মিথুন প্রাপ্ত 
হইবে । শৃঙ্গ, খুরভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য লব্ধ এবং সর্বপ্রকার শস্য ও 
বীজের সগুম ভাগ তাহার অংশ বলিয়। কথিত হইয়ীছে এবং ইহাই তাহার 

ংবওসরিক বেতন । পশুপালন বিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করা বৈশ্টের 

নিতান্ত অকর্তব্য । আর বৈশ্ঠ পশুপালন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে 

অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই । আরও বিরাট পর্বেব উল্লেখ 
আছে ॥ 

সহদেবাহপি গোপানাং কৃত্াবেখমনুত্তমম্। 

ভাবাঞব সমাস্থার বিরাট যুপারাদথ ॥ 

অর্থাৎ সহদেব গোৌঁপ বেশ ধারণ করিয়া এবং গোপ ভাষাকে 

আশ্রয় করিয়া বিরাট ভবনে উপস্থিত হন ও স্বীয় পরিচয় প্রদান কালে 
বলিয়াছিলেন । যথা 

সম্প্রাপা রাজানন মিত্র তাপনহ । 

ততোহববীন্সে মহোৌঘ নি.স্বনঃ ॥ 

বৈশ্তোহশ্রি নান্মাহমরিষ্টন্মি 

গৌসঙ্ধা আসং কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥ 

অর্থাৎ শত্রতাপন মহারাজ বিরাটকে প্রাপ্ত হইয়া জলদ গম্তভীরত্বরে 

বলিয়াছিলেন. আদি কুরুরাজ ষ্ধিষ্িরের গোরক্ষক ছিলাম, আমি অরিষ্ট- 
'নেমি গোপ বেশ্ট । সহদেব যেরূপ অন্বত্তম গোপবেশ ধারণ করিয়াছিলেন 

এবং তাহাদিগের ভাষা যেমন অভ্যাস করিয়াছিলেন তেমন দ্বত ছুপ্ধাদি 

প্রদান রূপ গোপের ব্যবসায় ও অবলম্বন করিগ্লাছিলেন। যথ! 

সহদেবোহপি গোপানাং বেশমাস্থ/ক় পাগ্ুব 

দধি ক্ষীরং ঘ্বতঞ্চেব পাগুবেভ্যঃ প্রষচ্ছতি ॥ বিক্লাট পর্ব । 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৩ 

অর্থাৎ সহদেব গোপ বেশধারণ করিয়া দধি ক্ষীর দ্বৃত প্রভৃতি 

গাব্য দ্রব্য পাগুবদিগকে অর্থাৎ ভ্রাতগণকে প্রদান করিতে লাগিলেন । 

এই মহাভারতীয় প্রমাণ গুলি দ্বারা অবগত হওয়! গেল যে রজঃ ও 

তমোগুণ এবং গোরক্ষারূপ কন্দ্ন যে জাতির থাকিবে, তাহারাই তৃতীয় 

আধ্য জাতি বৈশ্য হইবে? সহদেবের কথ! দ্বারা ইহাও অবগত হওয়া 

গেল. গোপজাতি বৈশ্য, দধি ছুগ্ধাদি বিক্রয় ইহাদিগের জীবিকা । অতএব 
বিচার পুর্ববক এক্ষণে বিবেচনা করুন. ইহারা বৈশ্বা কিনা? এবং 
বর্তমানকালেও এই সকল কণ্ম এই জাতিতে আছে কি না? মহাভারতের 

জাতি বিচার এইরূপ পাওয়া গেল ॥ অনন্তর পুরাণের জাতি বিচারটা 

একবার দেখ যাউক ! 

সমগ্র পুরাণ শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা মহর্ষি বেদব্যাস। তিনি দ্বাপর 
যুগের লোক হইয়া, তৎপুর্বব্বত্তী ঘটন! সমূহ ষে নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন, তাহ! কেবল বেদকে অবলম্ধন করিয়া । আব্রও তিনি ত্রিকা- 

লত্ত্ত, ভূত, ভবিষ্যত বর্তমান, সকল সময়েরই বিষয় অবগত আছেন । 

পরবস্তী লোক সমূহের ক্রমশঃ অল্লায়ু ও অল্পবুদ্ধি হইবে, ইহাই জানিয়া 
ভগবানের অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্শ হইয়া বেদকে বিভাগ করতঃ 
কতক পুরাণাকারে স্ষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বেদকে বিভাগ করণ জন্য 
তাহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে । তাহার কৃত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও 
তন্ভিম্ন উপপুরাণ এইলোক মধ্যে প্রচলিত আছে । তন্মধ্যে গোপজাতির 

বিষয় কিরূপ বণিত হইয়াছে, তাহাও দেখা কর্তব্য? মার্কগেয় পুরাণে 

২৮ অধ্যায়ে উক্ত আছে । 

দ্রানমধায়নং যজ্ঞো বৈশ্াস্যাপি জিধৈব সঃ। 

বাণিজ্য পাশুপালাঞ্চ কবিশ্চৈবাসাজীবিকা ॥ 

অর্থাৎ বৈশ্ঠের তিন প্রকার ধর্ম, দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এবং পণু- 
পালন, বাণিজ্য ও কৃষিকন্্ন তাহাদের জীবিকার্থ ধর্ম 

অপিচ তত্রৈব। 



১৪ গোপতন্ব কৌবুদ। 

ত্রিভিঃ পূর্ব গুনৈর্ুক্তং পাশুপালাবাণিজ্যয়োঃ ৷ 
কষেশ্চাব্যাপ্ত বৃতিঞ্চ ত্যজ বৈশ্যমকল্মষম্ ॥ 

অর্থাৎ বে বৈশ্য পূর্বেবাক্ত গুত্রয়ধূক্জ এবং পাশুপাল্য বাণিজ্য 
ও কৃষিকাধ্য করিয়া জীবিকা নির্ববাহে তৎপর তাহাকেও তুমি ত্যাগ 

করিও । বিষুপুরাণের ৩য় অংশে অফ্টমাধ্যারে লিখিত আছে “হে মনুজেশ্বর 1 

লোক পিতামহ হ্রক্জা বৈশ্বজাতির এইরূপ জীবিকা স্থির করিরাছেন 
বে, তাহারা পশুপালন করিবে, বাণিজ্য করিবে এবং কৃষিকার্ধ্য কিবে । 
আর এই তিনটা ধন জানিবে, অধ্যয়ন, যত ও দান” অগ্নিপুরাণে কথিত 
হইয়াছে “বৈশ্যের এই তিনটা ধর্ম, দান, অধ্যয়ন ও যজজজ; আর পশুপালন 

বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ববাহ করিবে 1” ২১ অঃ। নারদীয় 

পুরাণে কথিত হইয়াছে “বৈশ্যগণের পশুপালন, বাণিজ্য কৃষিকাধ্য এবং 

বেদাধ্যয়ন ধন্প বলিয়া নিন্দিষ্ট হইয়াছে ।” 

সাধারণের কৌতুহুলোদ্দীপনের জন্চ বেদমাত! গায়ত্রী দেবীর উপ্তব 
এই গোপবংশে সেই পৌরাণিক উপাখ্যানটা এইস্থলে সংক্ষেপে বর্ণন করি। 

যদ] দীক্ষাকাল মুপাগতাগ্রক্নঃ সর্ব্বে উদ্ধৃতা স্তদ! ব্রন্গণ! সাবিত্রী সমাহৃত! 
তত উবা5 সাবিত্রী “ তিষ্ঠত্বিৎ মৃহ্র্ভকম্” তচ্ছ্ত্বা কোপ সমস্থিতো ব্রক্যোবাচ 
শত্রং প্রতি “পত্বীচান্যাং মদর্থন্ত শীঘ্বত্বধ্ সমানয়ঃ” ততঃ শক্রুঃস্থরূপামাভীর কন্তাং 

ঘৃষ্টা তাং পপ্রচ্ছ “কাহসি কস্াকুতশ্চ হমাগত। সুভ্রকথ্যতাম্”ণ গোপকন্ঠোক্তং | 

“গোপকন্তা অহুংবার বিক্রেতু মিহু গোরসম্। পমাগত। ঘ্বৃতাীনাং প্রগৃহীথ 

যথেপ্সদিতম্*। ইন্ত্রম্ততস্তাৎ গোপ কন্তামানীয় ব্রহ্মণেহপ্পিতবান । ততঃ 

কমলাক্ষমীং স্ফুরদ্বাণীং পুগুরীকনিভেক্ষণাম্। 
গান্ধর্বেণ তদা ব্রহ্ম! গ্রহথীতুং মন আদধে ॥ 
প্রভৃত্ব মাত্সনোদানে গোপ কন্তাপামন্যত | 

_ ষদেবং মাং সথরূপত্বাদিচ্ছত্যাদদাতু মাগ্রহাৎ॥ 

নান্তি সীনস্তিনী কাচিন্মত্বোধন্ততরা যতঃ 

ধ ঝা ্ু 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৫ 

এবং চিন্তাপরাদীনা যাবংস। গোপ কন্তক1। 

ভবতোষা মঞচাভাগ গারত্্রী নামত: প্রভে 1 ॥ 

তাবদেৰ মহ্থাবিষুঃঃ প্রোক্তবানিদমুত্তমম্। 

অন্ুগ্রছেণ ৩দবেশ অস্যাঃ পাণিগ্রহং কুরু । 
গান্ধর্বেণ বিবাছ্ন উপধযেমে পিতামহ: 1 ইতি পল্সপুরাণ। 

অর্থাৎ দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলে, অগ্সি সকল উদ্খিত হওয়ায়, 

্রঙ্ষা উপযুক্ত যক্ভকালের আবির্ভাব জানিয়া পরমাপ্রিয়া সাবিত্রীকে 

আহবান করিলেন । সাবিত্রী কহিলেন মুহর্তকাল অপেক্ষা করুন। সেই 

বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রক্মা। অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য পত্বী আনয়নের 
জন্য ইন্দ্রকে আদেশ করিলেন । ইন্দ্র এরন্মার আদেশে ধরাতলে আগমন 

করিয়া অপরা স্ুুলক্ষণা কন্যার অহেষণ করিতে লাগিলেন ; পথিমধ্যে 

এক গোপ কন্যাকে দেখিতে পাইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন। হে শুভ্র ! 
তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ এবংপথি মধ্যে একাকিনী দাড়াইয়াছই ঝা 
কি জন্য ? গোপ কন্যা কহিলেন, আমি গোপকন্যা, এইস্থানে ছগ্ধাদি 

বিক্রয়ের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ইচ্ছ। হয় ঘ্বতাদ্দি গ্রহণ করিতে পারেন। 

তদনন্তর ইন্দ্র সেই গোপকন্যাকে ব্রক্গার সমীপে লইয়া গেলেন এবং লোক- 

পিতামহ ত্রহ্ষাকে অর্পণ করিলেন । পিতামহ ভরন্মা সেই সুরূপা গোপ 
কন্যাকে দর্শন করিয়। গান্ধর্বব বিধানানুসারে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। 

তদনন্তর সেই কন্যা আপনার দান বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি 
ভাবিলেন স্বয়ং হন্ষা যখন আগ্রহপুর্ববক গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, তখন 
আমাপেক্ষা ভাগ্যবতী আর কে আছে, আমি ধন্যা । 

অতঃপর মহাবিষুণর কাক্যান্ুসারে বিবাহ করিয়া যজ্ঞে ব্রতী 
হইলেন এবং সেই অবধি সেই কন্যা গায়ত্রী নামে অভিহিত হইলেন । 

শ্রীমস্তাগবতে কৃষি, গোরক্ষা বাণিজ্য ও কুসীদ এই চারি প্রকার 
“বাসী” বৈশ্যজাতির সম্থন্ধে উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে বৈশ্যের গোবৃত্তিই 

'স্প্রধান ইহ! স্থিরীরৃত হুইয়াছে। তৰুত্তান্তটা এই প্রসঙ্গে উদ্ধত করা 



৬ গোপতন্ব কোমুী । 

হইল । ইন্দ্রমখভঙ্গ প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, বলদেবের সহিত শ্রীরুষ্ঃ, ইন্দ্র 

যজ্ভরত নন্দাদি গোপগণকে বিবুত দেখিয়া জিড্ঞাসা করিয়াছিলেন । 

কফথাতাৎ মে পিতঃ কোহয়ং সম্্রমো ব উপাগতঃ । 

কিং কলং কস্া চোদ্দেশ: কেনবা সাধ্যতে মখঃ ॥ দঃ ২৪ অঃ 

অর্থাৎ হে পিতত ! কেন আপনার! এত ব্যস্ত হইয়াছেন, কাহার 

উদ্দেশে কিসের দ্বারা এই যন্ভ্ত সম্পন্ন করা হইবে, ইহার ফলই বা কি? 
আমাকে বলুন শুনিতে অত্যন্ত কৌতুহল জদ্মিাছে। 

এইক্প শ্ত্রীরুষ্ণের কথানন্তর নন্দ বলিয়াছিলেন, বস! স্থবুষ্ঠির 
জন্য মেঘ মূর্তি ইন্দ্রের তুষ্ি সাধনেচ্ছার পুক্ঞা করিতে, এই যজ্ঞের অন্ুষ্ঠান। 
ভগবান তাহার প্রত্যুস্তরে বলেন. কর্মের দ্বারাই জীবেব উদ্ভব, কর্মে 

জীবের লয়, কন্মবশে জীব উচ্চ নীচ দেহ লাভ করিয়! থাকে এবং কম্ম 
বশেই তাহা পরিত্যাগ করে । অতএব কর্ম্নোরই পুজা করুন ; জীবগণকে 
যখন কর্ম্মেরই অনুবন্তন করিতে হয়, তখন ইন্দ্রের প্রয়োজন কি? ইন্দ্র 

কি করিতে পারে । এইরূপ যুক্তিতর্কের অবতারণার পর, শ্রীকৃষ্ণ 

বলিয়াছিলেন। 

বর্তেত বন্মণা বিপ্রে। রাজন্তো রক্ষয়াভূব: 

বৈশ্যস্ত বার্তয়! জীবে শূদ্রস্তঘিজ্জ সেবয় ॥ 

কুষি বাণিজা গোরক্ষা কুসীদৎ তুর্যমুচ্যতে । 
বার্ত। চতুর্বিধ। তত্র বয়্ং গোবৃত্তয়োহনিশম্ ॥ 

গা ত্ী শা 

ঘবসঞ্চ গবাং দত্ব! গিরয়ে দীয়ুতাং বলি; । 

অর্বাণড ব্রাঙ্ষণ বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন, বৈশ্য বার্তা 
এবং শুদ্র দ্বিজগণের সেবা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে । সেই বার্তা 

চারি প্রকার, কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও কুসীদ হেদগ্রহণ) ইহার মধ্যে 

আমাদের গোপালনই প্রধান, গোব্ৃত্তিই আমাদের জীবনোপায়, গোয়ের 

জন্ছন্দতা সম্পাদন করাই আমাদের প্রধান ধশ্ম। অতএব এই সকল 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৭ 
০ পা পপ সা. পতি পা াশীসীশীসপীসপপপপাসপপপসপপপস | পাস পপি পচ শি শি শসপিপিশস্পিপপস্প  শীপীপশপপ্পিশী শিপ শশী পাশিশটি 

দ্রব্যের দ্বারা গো এবং গোপ্দ্ধনের পুজা, গোরা দান ও ব্রাঙ্মণগণের 
ভোজনানুষ্ঠঠন করুন। নন্দাদি গোপগণ ভগবদ্ধাক্যে ইন্দ্র বজ্ঞার্থ আহত 
দ্রব্য সকলের দ্বারা গোবর্দান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিরাছিলেন 1! অগ্ভাপিও 
€গাপগণ বৈশাখ মাসে শুক্র প্রদিপদে এ দিব্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়। 
খাকে । দিবাভাগে গো এবং মৃত্তিকা নিশ্মিত কৃত্রিম গোবদ্ধন পুজা 

করিয়া গো্রাস দানের পর রাত্রিকালে উৎসবাদি করিয়া থাকে । 

তত্র প্রমাণম্। যথা-_ 

প্রতিপদি তিথো শুক্রে প্রাঞ্ধর্ধে মাসি মাধবে। 

সম্প্জ্য গান্তণাঙ্ক,রৈরুপচারৈর্বথাবিধিঃ 

গ্বোদ্ধ'ন সমারাধ্য রাত্রো জাগরঞ্চরে। 

অর্থৎ বৈশাখ মাসে প্রথমে শুরুপ্রতিপদে গো গোবদ্ধনের যথা 

বিধানে পুজা! করিয়! রাত্রকালে জাগরণ ও উৎসবাদি করিতে হয় 1 

চান্দ্মাসানুসারেই এই ব্যবস্থা ছিল; কিন্ত কালক্রমে ইহা সৌরমাসে 
পরিণত হইয়াছে । মতান্তরে আছে দ্যুত গ্রতিপদ তিথিতে এইরূপ গে! 

গোবদ্ধন পুজ! ও বাত্রিকালে জাগরণ করিতে হয় । 

এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে সহজেই উপলব্ধি হইবে, গোঁপজাতি 

কখন শূত্র নহে, ইহার! বৈশ্ঠ । এতস্ডিন্ন অন্যান্য পুরাণাদিতেও এ সম্মন্ধে 

বিস্তর প্রমাণ আছে, তাহা বাহুল্য ভয়ে এবং অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত 

করা হুইল না । 



১৮ ৃ পৌপত হই কৌমুদী। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
খুজি... -.... জেরি 

এযাবৎ বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ শাস্ত্র পধ্যন্ত চারি জাতির 

গুণ, ধণন্ম ও কন্ম সমস্তই পর্্যালোচন! করিয়া আসলাম । বিশেষরূপে 

বৈশ্য জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইল এবং গোরক্দ যে বৈশ্ঠের প্রধান বৃত্তি 
ইহ্াও স্থিরীকৃত হইল । অতএব গোরক্ষক জাতিকে বৈশ্য বলিতে বোধ 

করি আর কাহারও কোন আপত্তি নাই, ক্রমানুসারে এপর্যন্ত বেশ 

আলোচন1 করিয়া আসা হইতেছিল; শ্রুতির পর স্ম্তি, স্মৃতির পর 

পুরাণ, এইভাবে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে নানাবিধ আপঙ্তি 

উণ্খিত হওয়ায় একত্র নান! শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়। তাহার শীমাৎসায় 

প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে । এ সকল সাধারণের বিরক্তিকর বলিয়া বোধ 

হইবে, অতএব সে ক্রটা মার্জনীয় । 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে এই বঙ্গীয় গোপগণই কি, সেই বৈশ্য 

শ্রেণীর গোপ? এ প্রশ্ন দূরদর্শী বিবেচক মগুলীর না হইতে পারে। 
কিন্তু তাই বলিয়৷ সকলের রুচি সমান নহে; যেহেতু “ভিন্নরুচিহিলোকঃ” | 

স্যষ্টকালে কেবল মাত্র যখন চারি জাতির কথাই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকলে 

দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মুল চারিটা জাতি ভিন্ন আর জাতি ছিলনা; 
ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং সেই চারি জাতির দ্বারা জগতের সকল 

কার্য্যই নির্বাহ হইত । শান্ত্র প্রণয়ন প্রণালী দুবু স্তগণ হইতে প্রজাকুলকে 

রক্ষা, কালানুসারে বীজাদি বপন, যজ্জভাদি কন্মসম্পাদনার্৫থে ঘুতাদির 

প্রাচ্্যাকাতায় গোবংশের শ্রীবৃদ্ধিতে যত ও এই সকল কার্য্যের সহায়তা 

ইহা [ন্থশৃঙ্খলারূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্া ও শুদ্র জাতির দ্বারা স্থুসম্পন্গ : 

হইত। ইহার কোনরূপ বিপর্যয় হইলে, সকলে বিচার পূর্ববক বিপর্ধ্যয় 

কারীকে দণ্ডিত করিতেন; গুণগত ও কম্মগত জাতি বিচার প্রথা চির 

এ্প্রসিদ্ধ ছিল। বংশগত জাতি ভেদ প্রথা কখনই ছিলনা 7; পণ্ডিতের বংশ 



পপ জপ উস পা জী 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেষ। | ১৯ 

৩০ পি রস সপ সপ 

পণ্ডিত, বিচারকের বংশ বিচারক, এরূপ হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। 
খাহা হউক বর্তমান সময়ে কন্মী দেখিয়া জাতিস্থির করিয়। লওয়| বড়ই 

দুঃসাধ্য ; বংশগত পরিচয় লইয়া জাতি স্থির করিবার নবপ্রথা প্রচলিত 

হইয়াছে । বিশেষ পরিচয় লইয়া স্থির করিতে হইবে, ইনি অমুক জাতি । 

কম্ম্প দেখিয়া গোপের বৈশ্যত্ব অক্ষুন্নভাবে প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। 

এক্ষণে এই নব প্রচলিত প্রথানুসারে দেখাইব, এই বঙ্গীয় গোপেরাই 

সেই বৈশ্য শ্রেণীয় গোপ । 

প্রন্নকর্ত। মহাশয় দ্িগের অভিপ্রায়ানুসারে জান' বাইতেছে, শাস্ত্রে 

যে সকল গোরক্ষক গোপের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহারাই প্রকৃত 

বৈশ্য গেপ; আর বর্তমান কালে যে সকল গোরক্ষক গোপ দেখিতে 
পাওয়া যায়, ইহারা সে শাস্ত্রীয় গোপ নহে, ইহারা একটা কিম্তুত কিমাকার 
জাতিয় জীব, ইহারা অভিনব জাতি বিশেষ, গোপনামধারী মাত্র, কোন্ 

জগণ্ড হ'তে কোন সময়ে কোন্ ক্োীতের জলে ভাসিতে ভাসিতে এই 
বঙ্গে আসিয়া আটকে গেছে, অথবা কোনরূপ ভূ ই ফোড় হইয়! উঠিয়াছে, 

কিম্বা কোন আসমান হইতে একদল এই শ্রেণীর গোপ ঠিক এই বঙ্গদেশের 

মধ্যে আসিয়।৷ পতিত হইয়াছে; আর যাহারা পুর্ব্বের শান্ত্ো ক্ত বৈশ্যশ্রেণীর 
গোপ, তাহারা এককালীন স্ববংশাবলীর সহিত সকলে মানবলীলা সম্বরণ 

পূর্ববক ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়৷ গিয়াছে ; কুঢতকী প্রশ্ন কর্তাদিগের 
ইহাই একমাত্র ধারণ! । 

কেন যে তাহাদের এরূপ ধারণা বা ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাত 

বুঝিরা উঠা যায় না । পুর্বেবের গোপেরাও মাঠে গরু চরাইত,. এখনকার 

গোপেরাও মাঠে গরু 'চরায় তাহারাও দধি দুগ্ধ প্রস্তত করিয়া জীবিকা 
নির্ববাহ করিত, ইহারাও দধি ছুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ঁবাহ করে ; 

তাহাদিগেরও যে পরিচয় ছিল; ইহাদ্িগেরও সেই পরিচয় রক্কিয়াছে, তৰে 

কেন এই গোপেরা সেই বৈশ্ট শ্রেণীর গোপ না হইবে 2 তাহাদের 

পরিচয়ও বল্পব ছিল, ইহাদিগের পরিচয়ও বল্লপব রহিয়াছে; স্থতরাং এই 

গোপেরা কেননা সেই বৈশ্য শ্রেণীর!গোপ হইবে ? বর্তমান কাল পরিচয়ের 



ই গোপতহ কৌমুদী। 

দ্বারা জাতি নিণয়ের প্রথা প্রচলনান্ুসারেও এই বঙ্গীয় গোপেরা সেই 

শ্রেণীর গেোপ বলিয়া যখন স্থির হইতেছে; তখন কি করিয়া আর ইহা দিগের 

উপর সন্দেহ হইতে পরে । 

পূর্বেবর যে সকল গোপদিগকে বল্পৰ (গোপ) বল হইত, বর্ধমান 

কালের গোপদিগকেও সেই বল্পব (গো বল৷ হইয়া থাকে এবং হইতেছে 

অতএব এই গোপেরাই ষে সেই গোপ. তাহাতে আর কোন সন্দেহ 

থাকিতে পারেন৷ । আর ব্ল্পব জাতিই যে বৈশ্ট গোপ) সে বিষয়ে প্রমাণ 

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান অমরকোষে বৈশ্য বর্গে উল্লিখিত হইয়াছে থা" 

“ গোপে গোপাল গোসজ্যয গোধুগাভীর বল্লবাঃ * 

অর্থাৎ গোপ শব্দটী গোপাল গ্োসঙ্খ্য গৌধুক্, আতীর ও বল্পঝ 

বোধক 1 অমরসিংহ গোপকে বৈশ্য জানিয়াই নৈশ্যবর্গে উল্লেখ করিয়া 

গিয়াছেন এবং সেই স্থানেই ইহাদিগের বুক্তি পত্যন্ত উল্লেখ করিরাছেন যথা 

« স্সিক্নাং কৃষি: পশুপাল্যৎ বাণিজ্যঞ্চেতি বৃত্তয্ঃ। ৮ 

অর্থাৎ কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য ইহাই ইহাদিগের নিদ্দিষ্ট বৃত্তি । 

এই অমরকোষে উক্ত বৃত্তি সকল যখন গোপের নিশ্চিত রহিয়াছে আর 

মন্ধাদি শাস্ত্রে এ সকল বৃত্তি যখন বৈশ্ঠের নির্দিষ্ট, তখন যে গোপের এঁ 

সকল বৃত্তি থাকিবে, সেই গোপই ফে বৈশ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

বিশ্ষেতঃ গো প্রতিপালন কারীদিগকেই বল্লব (গোপ) বল! হইত 

এবিষয়ে মহাভারতের শান্তিপর্বের উল্লেখ হইয়াছে । যথা 

“ গোসেবী বলপবোঘোষঃ | ১৩৮! অঃ ৬। 

আরও উল্লেখ আছে । যথা . 

ততটন্ত বিহিতঃপুর্বং সমঙ্গোনাম বল্লবহ | 

সমীপন্থাণ্ দাগাবে ধৃতরাষে বেদয়েৎ॥। ২।এ 

অর্থাৎ অনন্তর সমঙ্গ নামক গোপ ত্াহা'দিগের বচনানুসারে 

ধুতরাষ্টকে নিবেদন করিল মহারাজ ! ধেনু সকল স্মীপে রহিয়াছে । 



জেতা ০ শিক 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২১ 

শি ৫) তা ০, ৯৮, টি ০০ রঃ & ৮০ 

অপিচ “' মুপয়া/শোভনা তাত গব্যংহি সমবেক্ষণহ | 

বিশ্রন্তস্ত ন গন্তবে। ৰল্লবানামিতিম্মরে ॥ & 

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট কহিলেন, বস! মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের 

পর্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক; কিন্তু গোপগণের নিকট বিশ্বস্তভাবে গমন 

করা অনুচিত । 

এই সকল প্রমানদ্বারা গোপালক গোপই বল্পৰ বলিয়া অভিহিত! 

রাধাতন্ত্রেও উত্ত হইয়াছে । 

“"মহি বাধা পদাস্তোজং স্বপ্রেপশ্রশ্তি বলধ। 

স্বগ্ুং বাঁধা হরিক্রোড়ে চ্ছায়া বায়াণ মন্দিরে ॥ 

রাধার পাদপলু বল্পবগণ (গোপগণ) স্বপ্পেও দর্শন করিতে পায় নাই 

যেহেতু শ্রীমতী গাধিক সর্ববদাই শ্রীহরির তক্রোড়েই বিরাজ করিতেন ; 

মাত্র চ্ছায়ারপে রায়াণ গুহে অবস্থান করিতেন । বৃন্দাবন লিলাম্বত 

গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । 

“ পশুপালা স্ত্রিধা বৈশ্তা আভীরা গুজ্জর! স্তথা। £ 

অর্থ সেই পশুপালগণ ভ্রিখিধ প্রকার । 

বৈগ্াতীর গুজ্জর শুনহ ভেদ তার ॥ 

“ দেব বল্পব পর্যায় যদুবংশ সমুদ্তবাঃ 
প্রয়োগে বৃত্তয়ো মুখ্যা বৈষ্ঠা ইতি সমীরিতাঃ ॥ ” 
জর্থ__দেব বল্লব পর্যায় গোবতি মাত্র করে। 

পণুপাল শ্রে্ঠ সেই বৈশ্ঠ কহি তারে ॥ 

“" ঘোবাদিশব্দ পর্যযায়া গোমহিযাদি বুশয়ঃ | 

আচারাদ্য নতৎপাম্যা আতারাশ্ স্মৃতাইমে 1৮ 

অর্থ_ মহিষাদি বুত্তিকরে ঘোষাদি পর্যায় । 

বৈশ্য হ'তে মান জাতি আভীর কহায়॥ 

“ কিঞ্চিদ্বাীভীরতো নুনাশ্ছাগাদি পশুবৃত্তয়ঃ। 

গোষ্ঠ প্রাস্তকৃতাবাসাঃ পুষ্টাঙ্গা গুজ্জরাম্থ্তাঃ ॥ ' 
অর্থ-_পুষ্ট অঙ্গ ছাগাদি যে পশুবুত্তি করে। 

গোষ্ঠ গ্রান্তে রহয়ে গুজ্জর কহি তারে ॥ 



২২. গোপতত কৌমুদী । 

এক্ষাণে নন্দাদি ব্রজবাসী গে'পদিগের যে বল্পব খ্যাতি ছিল; তু 
সম্বন্ধে বদ্যপি কাহারও সন্দেহ থাকে তাহা! হুইলে সেই সন্দেহ দুর 
করিবার জন্য কিছু কিছু প্রমান দেখান যাইক্ছে। 

সি 

ংসাঁর বাধান্নিধি কর্ণধারং 

সম্পূর্ণ পুণোরম্ুভাবনীয়ম্ । 
বৃন্দাবনস্থং নবমেঘ নীলং 

বন্দামহে বল্লব বংশরত্বম ॥ বিশ্বমঙ্গল। 

অর্থাৎ যিনি সংসাররূপ জল নিধির কর্ণধার স্বরূপ ধাংণাকে সমগ্র 

পুণ্য ব্যতিরেক অস্গুভব করা যায় না, সেই নবজলধরব'পী বুন্দাবনস্থিত 
গোপ কুলভ্ডৰ জীকৃষণকে বন্দনা করি । অপিচ তত্রৈব-- 

লাবণ্য বীচীরচিতাজভূষাং 

ভূধাপদারপিত পুণ্য বহণম.॥ 

কারুণা ধারাল কটাক্ষ মালাং 

বালাং ভজে বল্লব বংশ লক্ষ্মীম.॥ 

অর্থাৎ ধীহার লাবণ্য তরঙ্গদ্বারা অঙ্গ সৌন্দর্য রচিত ভইয়াছে এবং 

পবিত্র মনুক্.পুচ্ছ আরোপ হেতু ষাহার ভূষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ও 

কটাক্ষ শ্রেণীতে করুণা ধারা বিতপ্রিত হইতেছে" সেই গোপ কুলোস্তবা 

লম্ষমীরূপা বালিকাকে ভজনা করি । 

« বল্পবী নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালপ্ূপিশং ”? গোৌতিমীয়ে । 

অর্থাৎ গোপিকা শত গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি । 

“ বস্তবী নন্দসংধ্যায়েন্সিগুপস্যৈক কারণম,। ৮ 

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড । 

অর্থাৎ নিশুণের এক কারণ রূপ গোপিঝ1 নন্দনকে ধ্যান করি। 

এক্ষণে বল্লবরাজ নন্দ বে বৈশ্য ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু প্রমাণ দেখান 

যাইতেছে |. 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৩ 

১ তএ৮ আপিন ৫০ সপ্পাপি ৮ ০ সপ ক. ০ম ০ লস সপ জা পা পিস পলা আসত 

«“ অলক্ষিতেহম্সিন রসি মামকৈরপি গো ব্রজে । 

কুরুদ্ধিজাতি সংস্কারং স্বপ্তি বান পুর্বকম্ ॥ 

ভাগবত ১০ স্কন্ধ। ৮ অ:। 

অর্থাৎ নন্দ কহিলেন হে ব্রক্ষণ! আপনি গোপনে অলক্ষিতভাবে 

এই গোষ্ঠে স্বস্থি বাচন পুর্ণবক আমাদের দ্বিজাতি যোগ্য সংস্কার সকল 
সম্পন্ন করুন। এই বচনস্থিত দ্বিজাতি পদ.দ্বার নন্দ যে বৈশ্য, তাহা 

প্রতিপন্ন হইতেছে । 

অপিচ--পিশামহোবাসুদেবো মথুরায়ঞ্চ ক্ষত্রিয়ঃ | 

গোকুলে বৈশ্য জাতিশ্চ নায়াচ নদ্দনন্দনঃ ॥ 

ব্রহ্মবৈবর্ত কৃষ্ণজন্ম খণ্ড ১১৫ অঃ। 

তোরা পিতামহ বান্ুদেব মথুরাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত এবং 

গোকুলে তিনি বৈশ্য জাতি নন্দনন্দন বলিয়া খ্যাত। 

অপিচ-_.কুতস্তং গোকুলে বৈশো। নন্দে। বৈশ্যাধিপোনৃপঃ | 

বন্থুদেব স্থতোহহঞ্চ মথুরার।মহোকুতঃ ॥ ৭২। 

জন্ম খণ্ড ৯* অঃ। 

অর্থাৎ কোথায় আপনি বৈশ্যাধিপতি গোপেশ্বর নন্দ, আর কোথায় 
আমি মথুরাতে বস্থদেব তনয় । এমন কি বুকভানু প্রভৃতি ব্রজবাসী গোপ 

মাত্রেই বৈশ্য ছিলেন। যথা-_ 

| বুকভানোশ্চ বৈশ্য যোগিনাং প্রবরশ্যাচ । 

দুর্বাসসশ্চ শিষ্যম্ত কনিষ্ঠাচ কলাবতী 

ভবিষ্যতি প্রিয়া সাধবী ছাপরাস্তেচ গোকুলে ॥ 

জন্ম থও ৯৪ অঃ। 

অর্থাৎ কলাবতি তুমি যোগী প্রবর ছূর্ববাসার প্রিয় শিষ্য বৈশ্যবর 

বুকভানুর সাধবী প্রিয়তমা পত্বী হইবে । 



০০০০০ সির 

টা গোপতব কে"মুষধী। - 
শপ সাপ পপ 

অপিচ -বুকভানোশ্চ বৈশ্যন্ত স্চ কন্ত। বভুবহ। 
সাদ্ধ"বাস্নাণ বৈশে'ন তৎ সন্বন্ধং চকার সঃ ॥ প্রত থণ্ড 

অর্থাৎ বৃকভাণ্ুর সেই কন্যা হইলে তাহার বিবাহ সম্বন্ধ রায়াণ 
বৈশ্যের সহিত স্থির করিলেন । এই সকল প্রমাণের দ্বারা নন্দাদি হরজবাসী 
মাত্রেই বৈশ্য শ্রেণীর গোপ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। 

কোন কোন শাস্ত্র কর্তার মতে নন্দ গোপ ক্ষত্রিয়। হরিবংশে 
ইহার কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায়! কোন সময়ে কশ্যপ কর্তৃক 
বরুণের গোধন অপহৃত হইলে, বরুণদের লোকপিতামহ শ্রক্মার সমীপে 

' তদ্বিফয্ জ্্াপন করায়, ভ্হ্ষমা অদিতি ও সুরভি এই পত্বীদ্ধয়ের সহিত 
কশ্যপকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন । 

. যেনাংশেন হৃতা গাবঃ কশ্যপেন মহধি1। 
স তেনাংশেন জগতি গত্বা গোপসমেষাতি ॥ 

যাচ সা স্থরভির্নাম অদিতিশ্চ স্ুররণিঃ | 
তেপৃযুভে তন্ত ভার্য্যে বৈ তেনৈৰ সহ্যান্ততঃ ॥ ৫৫ অঃ 

অর্থাৎ মহাত। কশ্টুপ যে অংশে গোধন হরন করিয়াছেন, তিনি 

সেই অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়! গোপত্ব লাভ করিবেন। স্থুরভি ও 

দেবমাত৷ অদিতি, স্টাহার এই পত্রীদ্বধকেও তাহার অনুগামিনী হইতে 

হইবে । 

টীকাকার নীলকণ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন । 

“ কৃশ্যপন্ত একোইংশো নন্দোহপরোবহৃদেব ইত্যাশয়েন্তাহ যেনাংশেনেতি 

গোপত্বং***নন্দত্বৎ তত্তেতি অদ্দিতেরপি ঘশোদ। দেবকী ভেদেন দ্বেরূপে ভ্্রষ্টব্যে। 

অর্থাৎ কম্টপের এক অংশ বস্ুদেব অপর অংশ নন্দ এবং 

অদিতি ও-সুরভি দেবকী এবং যশোদ । নন্দ ক্ষত্রিয়রূপে জন্ম পরিগ্রুহ 

,কুন্জিয়। ভ্রজধামে গোপত্ব সম্পাদন করিতে বহুকাল অতীত হইয়াছিল। 
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বু. পপ আপা সা পপ পপ পে পাশা শি স্পা শিস | পা 
শী ১ শশাশীশীীশ াশািশ টা শিশশাশাশীশিপাপাশী শী িশিন ২ শি টি শীপিস্ীষ্প তিিিশি শশী শিস পিপি শাল টি শালা পপর 

তত্রপ্রমাণম | 

তস্তাসতঃ * কাল; স্ুমহানতা বর্তত। 

গোব্রজে নন্দগোপন্ত বল্লবত্বং প্রকুর্বতঃ ॥ হরিবংশ। 

অর্থাৎ সেই ব্রজধামে গোপরূপে অগ্রকাশমান নন্দের গেপত্ব 
সম্পাদন করিতে করিতে বহুকাল গত হইয়াছিল । এই প্রমাণের দ্বার! 

নন্দ বে ক্ষত্রিয় ইহাও প্রমাণিত হইল । এক্ষণে পুনশ্চ প্রকৃত প্রস্তাবের 

অনুসরণ করা ঘযাউক। 

কি বৈদিকষুগে কি পৌরাণিকষুগে সকল যুগেই গোপ বৈশ্য । 
চৈতন্য প্রভুর সময় কালেও সনাতন প্রভুর বৃহত্তগবতাম্বত গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায় গোরক্ষক গোপ বৈশ্য | উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ২য় অধ্যায়ে 

উল্ত আছে । 

গোরক্ষক-বৈশ্পুত্র ! শুন বিষয়। 

মহ্র্লোক স্বভাবেতে বিশ্রত্ব জন্ময ॥ 

. আরও উহার ২য় খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে বিপ্রের প্রতি গোপ কুমারের 

পরিচয়ে উত্ত হইয়াছে । 

প্রেমত্ভাবোষয়ে যদি মোহ প্রাপ্ত হই। 

তথাপি তোমারে সব আদ্যোপাস্ত কই ॥ 

গোবর্ধন বাসী রৈগ্ত বৃত্তি গো পালন । 

তাহার নন্দন আমি বালক এমন ॥ 

বিংশতি যোজনাক্সক জগত ধিখ্যাত। 

শ্রীমথুরামগ্ডল প্রদেশ মধে। জাত ॥ 

মমুনার তীরে গোবদ্ধনে, বৃন্দাবনে। 

এই স্থানে আর অতিরম। মহাবনে ॥ 

বালকর্ণের সহ নিজ গাবীগণ। 
করিতাম বিপ্রবর পুর্বেতে চারণ ॥ 

* অসতঃ অপ্রকাশ মানস্ত। ইতি নীলক্ঃ। 



২৬ | গোপতত্ব কৌমুদী 1 

এই বঙ্গীয় গোপগণের সেই রূপ পূর্বের ন্যায় গোপালন ওসেইরূপ 

বল্লব পরিচয় আছে কি না ? পাঠক মহোদরগণ! এক্ষশে বিবেচনা করিয়। 

দেখুন, বর্তমান সময়ে যখন বংশগত পরিচয়ানুসারে এই গোপেরা কোন 

অংশে নুন হইল না, বল্পব এবং গোপ্রতিপালন যেমন পূর্বে বৈশ্যত্ 
জ্তাপক ছিল; অধুন।ও সেই পরিচয়ের দ্বারা এই গোপেরা .পরিচিত হইয়া 

আসিতেছে, তখন ইহীাদিগের বৈশ্যত্বের অপলাপ হওয়া কোন অংশেই 

সম্ভব হয় না? এই গোপেরাই যে সেই বৈশ্য শ্রেণীর গোপ, তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

'আর এক কথা হইতেছে, এই বঙ্গীয় গোপদিগের পরিচয়ের অর্থাৎ 

উজনে গোপ, মগা গোপ ও গোড় গোপ এই রূপ কিছু তারতম্য দেখিয়া, 

কেহ কেহ ইহাদিগের জাতিগত তারতম্য কল্পন। করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ 

সে পরিচয়ের তারতম্য উচ্চ নিচাভিপ্রায়ে নহে । উজনে গোপ, মগা গোপ 

বা গোড় গোপ প্রভৃতি যে পরিচয় আছে, তাহা কেবল দেশ ভেদে বাসের 

পরিচায়ক মাত্র । অর্থাৎ তত্তদ্দেশ বাসী গোপ মাত্র। ফলতঃ সকলেই 

এক বৈশ্য কর্মজীবী বল্লন (গোপ)। যেমন ব্রাহ্মণ মধ্যে কান্যকুভ্ব, ওৎকলী, 

মৈথিলী, তৈলঙ্গী. গুজরাটী, মাধুরী, দ্রাবিড়ী, রাটিয় ও বারেন্দ্র প্রভৃতি 
তদ্রপ ইহার! । বুন্দাবন প্রভৃতি স্থান হুইতে যে সকল গোপেরা গোয়ের 

সহিত চারণ ভূমির প্রাচ্রধ্যাদেষণে বহির্গত হইয়া যে যে স্থানে একেবারে 

অবস্থান করিয়াছিল. সেই সেই স্থানান্রসারে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, তদন্ুসারে 

পরিচিত হইয়! আসিতেছে । যাহার! উড্ভয়নীতে ও মগধে এবং উড়িষ্যার 

গৌঁড়ে বাস করিয়াছিল, তাহারা ক্রমপ্রসারণের দ্বারা বঙ্গে আসিয়া, 
উজনীয়! অথাৎ উজনে, মাগধী অর্থাৎ মগা, এবং গৌড়ীর অর্থাৎ গোড় 
বলিয়া পরিচিত হইল । এইরূপ সিদ্ধান্তটা ষে জন্রান্ত, তাহা নিম্মলিখিত 
পণ্ডিত এতিহা সিকগণের প্রমাণ দৃ্টে স্পষ্টই প্রতীত হইবে। 

আমাদের দেশের পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন__ 
*“উড়িষ্যায় ধাহারা গৌড় বলিয়া অভিহিত, পশ্চিমে যাহারা আহী 

ৰ। মধুরাবাসী বলিয়া খ্যাত ও বঙ্গে গোয়াল বলিয়া প্রসিদ্ধ, (তাহারা) 
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(১০ ৮৫০৬ ক, ও পন পপ এ ৯ আপন | সপ পপ পাসে শত | পপি পাপী পিস্পিপ্প ০৩0 পপ স্পেস পাপী পা শিস পপি পপি শী শি পস্প্পি শশী তত পন সপ পা শর পা জপ 

প্রকৃত অর্থাৎ বল্লব গোপবাচ্য । দধি ছুগ্ধ প্রভৃতি গব্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ 

ও গোরক্ষণ ইহ[দিগের জাতীয় ব্যবসা । কৃষি কার্যও উহাদিগের 

অবলম্বনীয় বৃত্তি বটে ।” 

এসন্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত বঙ্গদেশের ভূতপুর্ন সেন্সস্ স্থপারিন্ 

টেগ্ডেপ্ট মিঃ ওডেনেল্ সাহেব বহাছুর বাহা লিখিরাগিয়াছেন তাহা 
উদ্ধাত করা হইল ! 
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অর্থাৎ ইহার! উত্তর পশ্চিমাঞ্চল'হইতে এই বঙ্গদেশে আইসে। 

বঙ্গদেশে চারণ ভূমি যথেষ্ট ছিল; এই চারণ ভূমির অন্বেষণার্থই গোপেরা 

বঙ্গদেশে আনিয়া উপস্থিত হয় । এতদ্যতীত ওডেনেল্ বাহাদুর ইহাও 

স্বীকার করিয়াছেন যে, এই জাতির পৈতৃক বাবসায় হিন্দুর দৃষ্টিতে অনি 
পবিত্র | 

মিঃ ওডেনেল্ ইং ১৮৯১ সালের সেন্সস, সম্বন্ধীয় জাতি বিভাগ 

তালিকাতে বিশেষ করিয়া আরও উল্লেখ করিরাছেন যে, গোপ বা গোয়।ল! 

জাতিরা কৃষিজীবী ও পশুপালক জাতি! বথা-_- 
£&100 115 076 05505 12015 ০1891 81, 09১ 1)01777011 ৭1১20121197 

90015150000 (০175 00 102 80171001005] 7100 107560121 671095, 

স্যার উইলিয়ম জোন্স্ মনুবাক্য সকল অনুবাদ কালে বলিয়া 

গিয়াছেন যে, “গোপ” বৈশ্টজাতির মধ্যে একজন দলপতি ও নেতা 

ছিলেন বথা-__ 
[010061, 911 ড/. 1০965 07751800505 ১নদা0ও 01 খানা) 

৬/71095 -74 2506 ৮৮85 ৭. 019106811 70017056075 ভি ন15525- 

স্বামী শ্রীধন্্মানন্দ মহাভারতী তণ্রুত সিদ্ধান্ত সমুদ্র গ্রন্থের প্রথম 

খণ্ডে ২১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এলাহাবাদ হাইকোটের উকিল শ্রীল 
শ্রীযুক্ত দিখিজয়ী পণ্ডিত হযোধ্যা নাথ, জগোপী নাথ তাগরওয়াল বনাম 



২৮ গোপতহ্ই কৌমুদী । 
সপ সি | ১ শপ আপি সী ভিজ ৮ পট 

জানকী প্রসাদ আহীর, এই বিখ্যাত মকোর্দমার বিচার কালে স্পষ্টতঃ 
দেখাইয়া দিয়াছেন যে, “ গোপজাতি বৈশ্ঠ বর্ণ ভূক্ত।” স্বপণ্ডিত 
অযোধ্য। নাথের অভিমত ব্যবস্থা শাস্ত্রের ন্যায় মাননীয় । 

আরও উত্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে “ অনেক শাস্ত্র পর্য্যালোচন৷ 
করিয়া শান্ত্রাভিজ্ঞ স্থপণ্ডিত এবং সুক্ষমদর্শী গ্লোজ সাহেব লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, গোপের! বৈশ্য । ৮ 

অধিকন্তু উক্ত স্বামীজী ইহাও দেখাইয়াছেন যে, পণ্ডিত লাল 

মোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থের প্রথম ভাগের ১৫৪ 
পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন * গোপেরা বৈশ্য । ৮ 

এই সকল বিখ্যাত পপ্ডতগণের মতেদ্ারাও জানা গেল এই বঙ্গীয় 

গোপেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন সময়ে এই বঙ্গদেশে আইসে 

এবং ইহারাই সেই বৈশ্য শ্রেণীর গোপ। 

এক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ভেদ দেখিতে পাওয়া 

যায়, তাহা কেবল রাঢ বা বারেন্দ্র ভূমিতে বাস হেতু । কিন্তু মূলে 
সকলেই বল্লৰ (গোপ)। এরূপ পরিচয় দেখিয়াও ধাহার! সন্দেহ করিয়া 

থাকেন, যে এ গোপ সেই গোপ কিনা* বৃত্তি ও পরিচয়াদি পাইয়াও 

ষাহারা সংশরান্বিত, তীহাদিগকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি দেখাইব । 

বস্তৃতঃ এ সন্দেহ সকলকার উপরই হওয়া সম্ভব । 

আদিশুরের সময় কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে যে পঞ্চজন ব্রাহ্গণ*% 

ত।সিয়াছিলেন তাহাদের বংশ সম্ভত কি এই সকল ব্রাঙ্ষণগণ ? এবং 

বস্থ, ঘোষ গুহ' মিত্র ও দত্ত, এই পঞ্চজন কায়স্থ ৭ আসিয়াছিলেন, এই 

** ভট্ট নারায়ণ, উীৎর্য, দক্ষ. বেদগর্ভ ও ছান্দড়। কেহ ইহাদ্রিগের নাম 

ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, স্ধানিধি ও সৌভরি । কেহ কেহ বলেন, 

নারায়ণ, স্ুষেণ, ধরাধর ভরদ্বাজ ও গৌতম ব। পরাশর। 

1 দশরথ বস্তু, মক্রন্দ ঘোষ, বিকট বা দাশরথি গুহ, কালিদাস মিত্র 

এ্রবং পুরুষোত্ম দত্ত। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৯ 

শসা 

বঙ্গীয় কায়স্থগণই কি তীহাদের বংশধর ? ইহার মীমাংসা বড়ই কঠিন ; 
স্থৃতরাং পূর্বৰ পরিচয়ের দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে, এই সকল ব্রাহ্মণ 

বা কায়স্থগণ নিশ্চয়ই উক্ত ব্রাহ্গণগণের ও বন্থ ঘোষাদি কায়স্থগণের বংশ 

সম্ভ্। নতুবা ইহাদিগের এখন আর এমন কোন নির্দিষ্ট চিহ্ন নাই যে, 
দ্বার! স্থির করা যাইবে, ইহীরাঁই তদ্বংশ জাত । সেই রূপ এই বঙ্গীয় 

গোপদিগের পরিচয়ের দ্বারা নিশ্চয় করিতে হঈবে যে, এই গোপেরা সেই 

পশ্চিম দেশ বাসী গোপ; ব্রজবাসী গোপদিগের বংশ সম্ভ,ত, অতএব 
বৈশ্যা। 

ইহাদিগের প্রাচীন গোপগণের মধ্যে আর একটী পরিচয়ের কথ। 

শুনিতে পাওয়া যায় যে. কোন বিশেষ কর্যোপলক্ষে বহুনিমন্ত্রিত স্বজাতি 

মগুলী একত্র সমবেত হইলে অন্নাহারের পুর্বেন নিমন্ত্রিত স্বজাতিগণ দ্বার 
কন্মকর্ত।র বংশ পরিচয়ের কথা উত্থাপিত হইলে ততৎ্পক্ষের দলপতি 

পরিচয় দিয়া থাকে । 

গোকুলে জন্ম মোদের নাহি কোন দেোষ। 

আমাদের পরিচয় নীল পুরে ঘোষ ॥ 

এখনও বহুস্থানে এ পরিচয়ের প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে । আমর 

বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইরাছি, বুন্দাবন রেলফ্টেশন হইতে 

অনুমান ৫।৭ মাইল উত্তর পশ্চিম নীলপুর গ্রাম; উক্ত নীল পুরেরই 

দোহাই দিয়া থাকে । আরও বলিয়া থাকে, আমরা ঘন্ম ঘোষের সন্তান 

বিশেষ সন্ধান পুর্ণণক এই ঘন্ম ঘোষের বুন্তান্তটা, যশোহর পতিঙ্গালী 

গ্রাম নিবাসী যুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষের পুর্ন পুরুষের অতি প্রাচীন 

হস্ত লিপি হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহার কৃত জাতিতত্ব জ্ঞানদারিনী 

নামক পুস্তকে যাহা সম্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সাধারণের অবগতির জন্য, 

তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল । 

কুষ্ণের ললাট ঘন্বে জন্মে একজন। 

ঘর্ম ঘোষ নাম তার বিদিত ভুবন ॥ 



গোপতস্ক কৌমুদী। 

রাধ। রোষকৃপে জন্মে সুকন্তা রতন ) 

রোমাবতী নাম তার শুন সর্বজন ॥ 

রোমাবতী করিলেন ঘন্মনকে বরণ। 

দেহে প্রণমিলেন রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥ 

ঘন্মের সম্ভতান জন্মে ছিল পঞ্চজন। 

হই, মই, নীলু. দামু আর নারায়ণ ॥ 
নিঃসভ্ভান তবু করে শ্র্ণেতে "গমন । 

হই, মই, নীলু দামু এই চারিজন ॥ 

নারায়ণ পুত্রেদের বলি বিবরণ । 

কালু. মুরা্ধী সদাই, নন্দ চারিজন ॥ 

কালু, মুরারী, সদাই. শ্ীনন্দরাজন। 

চারি জনের বংশাবলী ছাপ্লান্ন জন ॥ 

ছাগ্লাহ্থ জন ছাপ্লান্ন গ্রাম বাসী হয় । 

তাইতে ছাপ্লান্ন গাই দেয় পরিচয় ॥ 

গোপের আদি পুরুষ ঘর্ম ঘোষ হন। 

আদি গোপ পিতা মাতা ঘন্মে জন্ম লন ॥ 

আদি গোপ গোপী স্থষ্টি করে জনার্দন ৷ 

সেই গোপ অংশ আছে বঙ্গ বৃন্দাবন ॥ 

কুঞ্চ অশে জন্ম যল্ুন্বেদীর বরণ । 

'আহিরী গোপ বৈশ্য, চিত পশু পালন ॥ 

বঙ্গে বাস করিয়ে বারেন্দ্র সে কারণ। 

পঞ্চ গোত্র* ছাপ্সান্ন গাই রেখ ম্মরণ ॥ 

বাণিজ্য চাষ কষি আর পশু পালন । 

পনর দিনেতে শুদ্ধি ত্রিদণ্তী ধারণ ॥ 

এ সকল নিয়মার্দি আছে, বৃন্দাবন । 

অশুচী না হয় গোপ কৃষ্ণাংশ কারণ ॥ 

* পঞ্চ গৌত্র -শাগ্ডল্য, কাশ্যপ, মগ্দ,ল্য, গাগ্য ও আলম্বায়ন ৷ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩১ 

এতন্ডিন্ন আরও অনেক গোপ শ্রীকৃষ্ণের লোম কুপ *্* হইতে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল । উক্ত চারি জনের যে ছাপ্লান্ন জন সন্তান হইয়াছিল 

ক্রমা্য়ে তাহাদিগের নাম যথা; কালুর সন্তান-__অলঙ্কার, বিদ্যাধর, 

রত্বাকর, চাদ, মুন্দির, কেতু, অন্থিক, ভূরিলাল, পুধিলাল, ভট্টটাদ, 

কেশবলাল, অন্বিকলাল, রামছুলাল, গোপীনাথ, তৈলঙ্গীলাল, হিমলাল, 

পীতাম্বর ও কুষ্ণদাস এই আঠার জন । 

মুরারীর সন্তান যথা -_-নকুল, বন্থুদাস, বটকুষ্ণ, বৈকুষ্টনাথ, 
কুশীলাল, রামপদ, কেভুলাল, মধুসুদন, বংশীদাস, ফুলকুমার, নন্দীরাম, 

ঘণ্টেশ্বর, গুণাকর, মদন, কুমার, কবীম্বর, পুরেশ্বর, বস্থয়ালাল, শঙ্কর 

দুলাল ও কেতুয়ালাল এই কুড়ি জন। 
সদাইয়ের সন্তান যথা__ভাতুয়ালাল, পুরুষোত্তম, ধনীলাল, কুটা- 

শ্বর, বাসন্তী, হরিদাস, রাধাভকত, স্থরেশ্বর' কুপাসিন্ধু, দীনুদাস, নরেশ্বর, 
ধীবর, চন্তীদাস. পুটাশ্বর, দামোদর, পল্সীলাল ও লালুদাস এই সতর 
জন। নন্দের সন্তান কানাই । 

এই ছাপ্লান্ন জন, ছাপ্রানন গ্রামবাসী হয়, সেই জন্য ছাপ্লান্ন গাঞ্শী 
পরিচয় দিয়া থাকে । বুন্দবনের অন্তর্গত নীলপুর গ্রাম হইতে ঘন্ম 

ঘোষের সন্ভানবর্গ ক্রমশঃ পৃথক হইয়া নানা স্থানে বাস করিয়াছিল। 
গোপজাতির প্রকৃত লক্ষণ যথ1__ 

সতাং শৌচং কৃষ্ণভক্তিঃ কৃষ্ণমন্ত্রেযু দীক্ষণং। 

নিরামিষ্যাশনং নিতং পরদাস) বিবজ্ভনং ॥ 

হিংসনোচ্ছিষ্ট সেবাদ্ি বর্জনং বিধিপুর্ববকং । 
পবিভ্রধারণং কে বেদাধ্যণ নিতাতা ॥ 
গোরক্ষা কৃষি ৰাণিজ্যং তুলসী মাল্য ধারণং। 

তচ্চতুর্দশকং রাজন্ জেয গোপস্য লক্ষণং ॥ 

* কৃষ্ণস্যলোনকুপেভ্যঃ সদ্যোগোপ গণে। মুনে । 

আবির্বভূব বূপেণ বেশেনৈবচ ততৎসমঃ ॥ 
ত্রিংশখকোটী পরিমিতঃ কমনীয্বো মনোহর: | 

সংখ্যাবিত্তিশ্চ সংখ্যাতো বল্লবানাং গণ শ্রুতৌ ॥ ব্রহ্গবৈবর্তঃ। 



৩, গ্োোেপতস্থ কৌমুদী 
ক পাপ ০৮ সপ পপ অ্পথপ্া সপ স্পা শি আ শী ০ পাশ সপ নপা | শা শী স্পা শিপ সিসি পাস শালি 

অর্থ কর্ণনুনি গেরপরাজ নন্দ:ক কহিলেন রাজন! গোপজাতি 

সত্যবাদী, শুচী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ এবং কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত থাকিবে ।- মতস্য 

মাংস আহার অন্কের দাসত্ব, কে1ন কার্যোপলক্ষে ছাগাদি পশুব্লিদান ও 

কাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন নিসিদ্ধ ॥। উপবিত ধারণ নিত্য বেদীাধ্যয়ন এবং 

গে! রক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য কার্য, গলদেশে তুলসীমাল্য ধারণ করিবে এই 

চতুর্দশটা লক্ষণ গোপজ।তির জানিবে | 

অদ্যাপিও এই সকল লক্ষণের মধ্যে এখনও অধিকাংশগুলি স্থানে 

স্থানের গোপদিগের দেখিতে পাঁওয়। যায় । তবে কালানুসারে সকল 

জাঁতিরই সকল চিহ্ন নস্ট হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে । অতএব এক্ষণে 

পাঠক মাহাদয়গণ বিচার করিয়৷ দেখুন এবং এই সকল পরিচয়ের দ্বারা 

এই গোপদ্দিগের পরিচয় মিলাইয়া দেখুন, ইহারা সেই বৈশ্যশ্রেণীর গোপ 

হইতে পারে কি না? 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৩ 
ঞ্ 

০৯১০ ই অপ সত কা 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
০০ গার টি রর 

এক্ষণে ইহাদিগের কন ও পরিচয় দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে 

যে, ইহাদিগের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আদি বাসস্থান ; গোচারণ নিমিত্তই 

এই বঙ্গদেশে আইসে। এই বঙ্গদেশে আগমনের পরও ইহারা 

বৈশ্যেচিত কার্য কলাপ প্রভৃতি যথা নিয়মে প্রতিপালন করিত এবং 
বশ্য নামেই অভিহিত ছিল। যে সময়ে বৌদ্ধধণ্মন ক্রমে ক্রমে প্রশমিত 
হইতে থাকে এবং পুনরাস্ন হিন্দু মধ্যে হিন্দুর সনাতন বৈদিক ধর্ম, যাগ, 
যজ্ঞ, পৌত্তলিকতা প্রবস্তিজ্ও প্রশস্ত হইতে থাকে ; বৌদ্ধদিগের অত্যাচারে 
লুগ্ত প্রায়, হিন্দু শাস্ত্রের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য তণকালে কতকগুলি 
পুরাণ সংহিতা রচিত হয় এবং বঙ্গে আদিশূর আনীত ব্রাঙ্গণ পঞ্চকের 

ংশাবলীরা বৌদ্ধ ধন্মাবলম্বী অনেক ক্ষত্রিয় বৈশ্য্দিগের মধ্যে পুনরায় 
হিন্দু ধন্ম স্থাপন করতঃ তাহাদিগকে শূত্র বলিয়া প্রচার করে ও সেই 
হইতে মাত্র বঙ্গে হিন্দু মধ্যে কেবল ত্রাক্গণ ও শুদ্র ভেদ হয়। 
সেই সময় সমাজে নানা বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং কতকগুলি জাতি 

ক্রমশঃ নীচ হইয়া পড়ে ও কতকগুলি নীচ জাতি উচ্চ হইয়া! পড়ে। 

অধিকন্ত্ব বৌদ্ধাচার্য্যেরা দেশের বনু শান্জ্র নষ্ট করিয়া ফেলে। তশুপরে 
নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা খধিদিগের নামে বহু প্রকার শাস্ত্র প্রণয়ন হয়; 
এই নিমিত্ত অধিক শান্তর মধ্যে মতবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
এমন কি এক গ্রন্থের মধ্যেও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইগ়। থাকে। 

যাউক সে সকল কথা, এক্ষণে যে সকল ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাতি এই 

বঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা এই বঙ্গের অভিনব দ্বেবর্ণ্য প্রথান্ুসারে 

ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত ব্রাত্য হইয়া উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন হয় 

এবং এঁ সঙ্গে সঙ্গে শৌচাচারাদি অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবস অশৌচাদি লুপ্ত 
হইয় মাসাশৌচাদি হইয়া যায়; কিন্তু বৈশ্ঠের ন্যায় শরিচয়াদি অগ্ঠাপিও 
বর্তমান রহিয়াছে, তাহার বিপর্য্যয় কখন হয় না এবং হইতেও পারে না। 



৪ গোপতন্ত কৌ সুদ । 

৯ ০ ৯... পা ক অপ 

বৌদ্ধযুগের অবসান কালে বঙ্গে দ্বৈবর্ণ্য সংস্থান প্রযুক্ত ব্রা্মণেতর 
'দ্বিজ।তি মাত্রেই শুদ্রাচারী হইয়। ক্রমশঃ সবজাত্যুক্ত ক্রিয়াকলাপাদির 
লোপ বশতঃ ব্রাত্য হইয়া পড়ে মহাভারতীয় প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্$তঃ 

উপলব্ধি হয়, কৃষি বাণিজ্য, গোরল্সণ এবং বিবিধ প্রকার (€ কুশির্পি ভিন্ন) 
শিল্প কন্মন যাহারা করিত তাহারাই বৈশ্গ ছিল” 

“ কুদ্বিবাণিজ্য গোরক্ষৎ শিল্পানি বিবিধানি৮ শান্তিপর্্: 

শুই প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে, মালাকার্, কন্মকার, শহ্মকার, 

ককুম্তকার ও তন্তবায় প্রস্ৃতি শিল্লোপজীবী ব্যক্তি মাত্রেই বৈশ্ঠ ছিল । 

ইহাদিগের সকলকাঁরই ত্রাত্য দোষ ঘটে ও ক্রমশঃ সুদ্রীচাঁরী হইয়া পড়ে ॥ 

এক্ষণে ব্রাত্যের লক্ষণটী যে কি, তাহা সাধারণর নিকট বিরত করি ॥ 

মানব ধন সংহিতায় ব্রাত্যের লক্ষণ এইবপ বিবৃত আছে-_ 

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণানুজনয়ন্ত্য বতাস্তযান্। 

আন্ সাবিত্রী পরিন্রষ্ীন্ ব্রীতা। তি বিনিদ্দিশেৎ ॥ ২০১০ আঃ 

দ্বিজাতয়; সব্ণান্থ জ্ীধু যান পুত্রান্ুৎপাদয়স্তি তেচেছপনয়ন্মখ্য বৃতহীন! 
ভবস্তি, তথা ভ্তীনহতোপনয়ননান্ রাত্যা ইত্নয়। সংজ্জয়] র্যপদিশেৎ * * * 

ইত্যাদি কুণ্ুকভট্টঃ। 

অর্থাৎ দ্বিজাতিরা পরিণীতা-সবর্শীস্ট্রীতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন 
সরে, উহার য্ছ্ধপি কোন কারণে উপনয়নাদি সংস্কার হীন হয়, তাহ। 

হইলে এ সন্তান দিগ্নকে ব্রাত্য বলেন অতএব এই মানব ধন্মান্ুসারে এই 

বঙ্গীয় গে।পের! ত্রাত্য হইয়াছে বন্টে ; কিন্ত্ব কদাচ ইহার! শুদ্ধ নহে। 
এই ব্রাত্য পাপও প্রায়শ্চিত্ত নাশ্ট ; ইহা কেহ অস্বীকার করিতে 

পারিবেন না। এই ভ্রাত্য পাপটী কোন্ পাপ, তাহাও এস্থলে উল্লেখ 

করা আবশ্টঠক৭ প্রায়শ্চিত্তের পুর্বেব পাপ স্থিরতার আবশ্ঠক ? 

» উর 

৮ ই 

এ 
নি 

এ অতিপ্রাতক, মহাথাতক্, অনুপাতক উপপাতক প্রভৃতি বুপ্রকার 

পা্গোর বিষয় শান্সে উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে মন্ম প্রভৃতি শান্ত্রকারগণ ব্রাত্যরূপ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৫ 

চে শি স্পপপাপীসসপশাপসসপশ শপ 

পাপকে উপপাতক মধ্যে পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন ।' অতএব এক্ষণে 
অতিপাতক, মহাপাতকাদির উল্লেখ নিষ্প. যোজন : কোন্ কোন্ পাপা 
উপপাতকের অন্তর্ভ,ক্ত তাহাই দেখা কর্তব্য, মানব ধর্টে উক্ত হইয়ানছে__ 

গোবধোহযাজা সংযাঁজ্য পারদার্য্যাত্স বিক্রয়াঃ। 

গুরুঃ মাতপিত তাগ: স্বাধাযাগ্পোহ জুতসাচ ॥ ৬০ 

পণরবিস্তিতানুজেনোটে পরিবেদন মেপ্চন। 

তাম্মর্দানঞ্চ কনা।য়া স্তয়োরেঘ? যাজন” ॥ ৩৯ 

কন্যায়! দূবণক্ৈ ব বাদ্ধ,ব্যং শ্রত লে'পন* | 

তড়াগ। বামদ'রাণ মপতাদা চ-পিক্রয়ঃ ॥ ৬২ - 

“ বাতাতা ” বাঙ্ধবতাগে। ডতাধাপন মেবচ। 

ভ্লতাচ্চাধায়নাদান মপশ্যানাঞ্চ বিক্রয়; ॥ ৬৬ 

সবাকরেঘপীকারো মহাযন্ত্র প্রবর্তন | 

হি"সে ষবীন।" ক্রাজীবো২ভিচ!রো মুল কন্মচি ॥ ৬৪- 

ইন্ধনার্থ মশু1পা” দ্রমাশামব পাতন্ং | 

আগ্মার্থঞ্ ক্রিয়ারস্ডে! নিন্দতানন।দনং তথা | ৬৫, 

অনাহিত্তাগ্রিতা স্ডেয় মুণানামনপিক্না | 

অসচ্ছাস্্াধিগমন* কৌশীলব্যসাচ ক্রিয়া ॥ ৬৬ 

ধান্য কুপ্য পশুস্তেষ্” মগ্যপক্জ্রী নিষেবণৎ। 

সী শদ্র-বিটক্ষত্র বধে নাপ্তিক্” চোপপাতক ॥ ৬৭ 

মন্থ। ১১ অঃ 

অর্থ গোহত্যা এবং জাতিদু'্ট ও কন্মদৃম্টের যাজন, পরন্্রীগমন,. 

আত্মার বিক্রয়, অবশ্য শুশ্রাধণীয় পিতামাতা ও গুরুর শুশ্দষা না করা; 

পাঠ হোম প্রভৃতি ব্রহ্মষজ্ঞের অননুষ্ঠান, ক্ষর্ভাগির ত্যাগ সতের ্ঞাত 
কন্ম/দি সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ ঞসকৃতদার, অকৃভাগ্রিহোত্র খ।কিতে কনিষ্ঠের 

বিবাহ, উহীকে পরিবেদন কহে. উহাতে জ্যেষ্ঠও পরিবিত্তিত্ব প্রাপ্ত হয় ; 
এমন জোঠ্ঠ ও কনিষ্ঠকে কন্তাদান এবং এ বিবাহে হোমাদ্দির পৌর হিত্য, 

করা, অরজস্কা কন্যার অঙ্গুলি দ্বারা দূষণ বৃদ্ধি পূর্ণবক জীবিকোপা্ক্ন 1 

ত্রক্মচারীর স্ত্রী সম্ভোগ, তড়াগ, উদ্ভান, ভার্ষ)যা এবং অপত্যের বিক্রয়, 



৩৬ | গোপতত্ব কৌষুদী । 

পঞ্চদশ, একবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি বশুসরের মধ্যে যথাক্রমে ত্রাঙ্গণ, 

ক্ষত্রিন, বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার না হওয়া রূপ ব্রাত্যতা, পিতৃব্য প্রভৃতি 
পুজনীয় ব্যক্তির অসেবা, নিয়মানুসারে বেতন গ্রহণ পূর্ববক অধ্যাপন, 
বেতন দানপুর্ববক অধ্যয়ন, অবিক্রেয় লাক্ষ! প্রভৃতির একবার মাত্র বিক্রয়, 

দধিছুগ্ধীদির বারম্বার বিক্রয় (ত্রাহ্মণের), স্থবর্ণাদির খনিতে অধিকার, 

তৈলাদির নিমিত্ত ও 'অক্ত্রাদি শান দেওয়ার নিমিত্ত যন্ত্রনিম্মর্শণ, অপক 
ধান্যাদির উচ্ছেদ, স্ত্রীদ্বারা জীবিকা নির্বাহ, পরহিংসা নিমিত্ত জপ 

হোমাদির দ্বার মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ প্রভৃতি ক্ম, পাকের নিমিত্ত 

অশুক্ বুক্ষের চ্ছেদন, বৈশ দেবাদি কম্মমন ব্যতীত কেবল নিজের জন্য পাক, 
নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ, সমর্থ ব্যক্তির বেদাদি বিহিত অগ্নির 

অগ্রহণ, স্বর্ণ, নর, অশ্ব, রূপা, ভূমি ও মণি এবং গচ্ছিত বস্তু ভিন্ন এই 

সকল বস্তুর অপহরণ, দেব খধষি ও পিতৃধণের অপরিশোধ, বেদ ও 

স্মৃত্যাদি বিরুদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অশান্ত্রিয় নৃত্যগীতবাছ্াদির সতত 
অনুশীলন, ধান্য কাংস্য প্রভৃতি ও পশ্বাদ্দির চৌধ্য, মদ্চপায়ীর স্ত্রী ও 
মগ্যপায়িনী স্ত্রীর সংসর্গ, স্ত্রী হত্যা, শূদ্র হত্যা বৈশ্ঠা হত্যা ও ক্ষত্রিয় হত্য। 

এবং নান্তিকত! এই সকলের প্রত্যেককেই উপপাতক বলা যায় । 

এক্ষণে ইহা ছারা স্থির হইল ব্রাত্য পাপটা উপপাতক। স্থৃতরাং 
ইহা যে প্রায়শ্চিত্ত নাশ্যু, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে 

আর উহা লইয়া আলোচনার প্রয়োজন দেখি না ; তবে যে ইহার! প্রকৃত 
বৈশ্য ইহাই জন সাধারণকে অবগত করান প্রধান উদ্দেশ্য । এস্থলে 
পাঠক বর্গকে আরও একট্র বিশেষ করিয়া অবগত করাই । যণুকালে 

বৌদ্ধ ধশ্্ অত্যন্ত প্রবল হয়, ততকালে 'জগতের প্রায় সকল জাতিই 
ঝৌন্ধ হইয়াছিল। কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্ষ্য, উদয়ানার্য্য প্রভৃতি 

বিখ্যাত মহাপুরুষগণ, সেই বৌদ্ধাচাধ্যদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় 
ত্রাঙ্ষণ্য ধন্ম সংস্থাপন করেন ; তদবধি পুনশ্চ ব্রাঙ্মণাদি বর্পের অভ্যুদয় 

হয়। বিশুশ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৫৪৩ বহুসর পূর্বব হইতে বৌদ্ধ ধর্মের 



ততীয় পরিচ্ছেদ । ৩্প 

প্রসারতা অধিক পরিমাণে বুদ্ধি পায়। ভারতবর্ষের ন্যায়, আফগানিস্থ।ন 
নেপাল, তুকিস্থান, চীন, জাপান, শ্রঙ্গ, তিববত, শ্যাম ও সিংহল প্রভৃতি 
দেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে। তদনম্তর পুনশ্চ যখন 
্রাক্মণ্য ধণ্ন সংস্থাপন করা হয়, তৎপূর্বেবও সকলেই বৌদ্ধ ছিল; 
স্থৃতরাং দ্বিজাতি মাত্রেরই ব্রাত্যতা অনিবাধ্য 7 তৎুকালে হ্রাত্য দোষ 
ন। দেখিয়া, সকলকেই তআাঙ্গণ্য ধর্দদে আনা হইয়াছিল। এরূপ ভাবে 

দেখিতে গেলে, সকলেই ব্রাত্য দোষে দোষী হইয়া পড়ে; পুনরায় 

বিশুদ্ধ দ্বিজাতি বর্ণত হইতেই পারে না। নিন্দের প্রমাণ দৃষ্টে সহজেই 
জানা যাইতে পারে যে, উদ্ররানাচার্য্য প্রভাতি পণ্ডিতগণ বৌদ্ধাচার্য)দিগকে 
পরাস্ত করিবার জন্য বিশেষ তব করিরাছিলেন। অনন্তর তাহাদিগকে 

বিচারে পরাস্ত করিরা, কুস্ুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রণয়ন ও তদ্গ্রন্থে ব্রহ্মতত্থ 

প্রকাশ এবং আন্তিকত! প্রতিপাদন করেন । 

ধন্মঁ সংস্থাপনার্ধায় বৌদ্ধবিধ্বংস হেতকে। 

খ্যাত উদয়নাচার্ষ্যে। বভৃব শঙ্করো যথা ॥ 

তত্ত: কালেন কিন্ত বৌদ্ধান্ জিত্বা বিচারতঃ ৷ 

ব্র্গতত্ব 'প্রকাশ।য় চকার কুত্মাঞ্জালং ॥ 

সএবোদয়নাচার্ধয বৌদ্ধ বিধ্বংস কৌতৃকী ॥ 

অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায়, বৌদ্ধ ধর্টের উচ্ছেদ ও পুনরায় 
ব্রাহ্মণ্য ধণ্ম সংস্থাপন মানসে, উদয়নাচাধ্য আবির্ভূত হয়েন। অতঃপর 
কিছুকাল পরে, বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, ব্রহ্মতত্ব প্রকাশের 
নিমিত্ত কুন্থমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং সেই উদয়নাধ্য বৌদ্ধ বিধবংসী 

' বলিয়া জগতে বিখ্যাত হন। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ততকালে 
সমাজ মধ্যে ভয়ানক ধর্ম বিপ্লীব উপস্থিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধশ্্ন ত্যাগী 
লোক সমূহকে পুনব্রণঙ্ষণ্য ধর্মে দীক্ষিত কর! হইয়াছিল ! কিন্তু তখন 

সকলেই ব্রাত্য দোষে দোষী ছিল; সেই অনুসারে বলিতে হইলে 
এক্ষণে সকলকেই ত্রাত্য বলা কিছু অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না 



' ৩৮ গোপতন্ব কৌমুদী । 

যাহা হউক এক্ষণে ত্রাত্যের আলোচনা এইখানেই শেষ হইল ; পুনশ্চ 
অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হউক । 

কেহ কেহ এরূপ আপন্ভতি করেন যে, স্মাত্ত লিখিত মন্ুর এই 
বচন। 

অর্থাৎ__-শনকৈস্ত ক্রিয়া লোপা দমাঃ ক্ষত্রিয় জাতিয়; | 

বৃুষলত্ব, গতালোকে ব্রাঙ্মণ্াদর্শনে নচ ॥ ৮৩ । ১০ অঃ 

ক্রমশঃ বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদির লোপ প্রষক্ত এই সকল 

ক্চত্রিয়াদি জাতিরা বুষলত্ব ( শুদ্রত্ব ) প্রাপ্ত হইয়ছে। এই বচন দেখির! 
বলিয়া থাকেন, অধুনা ক্ষাত্রয়াদি জাতি শুদ্র ভাবাপন্ন হইয়াগিরজে : 

স্থৃতরাং ব্রাহ্মণ ও শুব্দর ব্যতিরেকে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতি কখনই থাকিতে 

পারে না| 

এক্ষণে এই কথাটা যে কত দূর যুক্তি সঙ্গত, তাহা একটু: 
আলোচন৷ না'করিলে, বেশ জান যাইতেছে না। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে 

চাতুর্ববণ্য জাতির একেবারে ধ্বংস হওয়া, কদাচ সম্ভব হয় না; যে কোন 

স্থানে হউক উহার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব । আধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যাি 

প্রদেশে, এখনও উহাদিগের রীতিমত অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় । 

তন্তৎস্থানের ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতিরা অগ্ভাবধি স্বজাত্যুক্ত শৌচাচারাদি 
যথারীতি প্রতিপালন করিয়া থাকে; স্তরাং কি করিয়া বল! যায় 

ক্ষত্রয়াদি জাতি একেবারে শূন্য হইয়াছে । আর যগ্ভপি বলা হয়, 

আধ্যাবর্তাদি দেশে ক্ষত্রিয়াদি জাতির ধংস হয় নাই ; কেবল মাত্র এই 

বঙ্গ দেশেই উহার অভাব হইয়াছে; এ কথাও বলা সঙ্গত হয় না; 

কারণ মনুর উক্ত বচন, মাত্র এই বঙ্গ দেশের নিমিত্তই রচিত হয় নাই, 

ভারতের সমস্ত স্থানের নিমিত্তই রচিত হইয়াছে; স্থতরাং মাত্র বঙ্গের 

্ব্রিয়াদি জাতির বুষলত্ব প্রাপ্ত হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। 

যে কোন বচন হউক না কেন, তাহার পুর্ববাপর বিশেষ ভাবে 
(ধ্সালোচনা না করিলে, এবং তাহার ক্রেম প্রসঙ্গ না দেখিল, বচনের 



তৃতীয় পরিচ্ছেল। ৩৯. 
সাপ পপসপীশী সপ শীল? াপপপ্পাপসপাসপা পাশাপাশি পাপা পপ লতি শিপশিকপী রি 

স্পা শশী পিসিবি পি পপ পপ ০ চে 

ভাবার্থ অবগত হওয়া যায় না? মনু উক্ত “শনকৈরিতি ” শ্লোকের 
কিছু পূর্বেবর শ্লোকে লিখিয়াছেন ॥ 

ব্যভিচাবেণ ব্ণানামব্ষা বেদ:ন নচ | 

স্বকন্দধণাঞ্চ ত।গেন হাকস্তে বর্ণ সঙ্করা; ॥২৪1১* অঃ] 

অর্থাৎ ত্রান্ষণাদি বণের পরস্পরের স্ত্রীগমন, স্বগোত্রা অবিবাহ্যাদি 
শ্রী বিবাহে, উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগে বর্ণ সক্কর জাতি ভাবাপন্ন হয় । 
এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়৷ কিছু পরের শ্লোকে-বলিলেন। 

শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমণঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ | 

বুধলত্ব« গতালোকে ব্বাহ্ধশ! দশনে নচ ॥ ৪৩:১০ আঃ! 

ইহার বাখ্যা টীকাকার কুল্দুকভট্ট করিলেন । 

ইম। বক্ষযমাণঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ উপনয়্নাদ্দি ক্রিয়ালোপেন বাহ্গণানাঞ্চ 

যাজনধ্যাপন প্রীয়শ্চিন্তাগ্ার্থ দর্শনাভাবেন শনৈ; শনৈলেকে শুদ্রতাং প্রাপ্ধাঃ । 

অর্থাৎ কঙ্ষ্যমাণ শ্লোকোল্ত যে সকল ক্ষত্রিয় জাতি, উহারা ক্রমশঃ 

উপনয়নাদি সংস্কার হীন হইয়। যাজন, অধ্যাপন, প্রায়শ্চত্তাদির নিমিত্ত 

ত্রাহ্মণাদির দর্শনীভাঁবে শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । ভাম্ককার মেধতিথি 

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, অগ্রে আভাস দিলেন * যদ্ু্তং 

স্বকন্মাণাং ত্যাগেনেতি তশ্থৈবারং প্রপঞ্ ; ক্রিয়ালোপোযত্র সংস্কার্যততয়া 

সন্বধ্যতে তথোপনয়নাদিষু , যত্রবা কর্ততয় যথ৷ নিত্যাগ্নিহোত্র সন্ধ্যো- 

পাসনাদিষুচ তাসাং লোপ, উভয়াসমপ্যননুষ্ঠানমতশ্চ ন কেবল মুপয়ন 

সংস্কীরাভাবেন জাতি ভ্রংশ; অপিতুপনীতানাং বিহিত ক্রিয়াত্যাগেনাপি 
তথাচাহ শনকৈরিতি 1” 

অর্থাৎ মনু কর্তৃক উক্ত এই যে শ্লোক “ স্বকম্মাণাঞ্চ ত্যাগেন » 

তাহা বিবৃত এইরূপ যথা সংস্কার্য্যতা রূপ উপনয়নাদি এবং কর্তৃতারূপ 

নিত্যাগ্নিহোত্র সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়ার লোপে জাতি ভ্রংশ হয়, কিন্বা 

এই উভয়বিধ ক্রিয়া সমান তাবে অনুষ্ঠান না করিলেও জাতি ভংশ হয়, 
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কেবল যে উপনয়ন সংস্কারাভাবে জাতি ভ্রংশ হয়, তাহা নহে; কিন্তু 
উপনীত ব্যক্তি বিহিত ক্রিয়া ত্যাগ করিলেও জাতি ভ্রংশ হয়। এই বলিয়া 

“ শনকৈরিতি ” শ্লোকের ভাবাথ প্রকাশ করিলেন। অতএব স্বকন্ধাণাঞ্চ 

ত্যাগেন » এবং “ শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপািতি ” এই উভয় শ্লোকের 
পরস্পর একবাক্যতা করিয়া এইরূপ অর্থ প্রকাশ হইল যে, ত্রাঙ্ষণ 

ক্ত্রিয়াদি বর্ণের পরম্পরের স্ত্রীগমনে, স্বগোত্র।দি অবিবাহ্া স্ত্রী বিবাহে 

এবং সংক্কাধ্যতারূপ উপনয়াদি ও কর্তব্যতারূপ নিত্যাগ্সিহোত্র ও 

সন্ধ্যোপসনাদি ক্রিয়ার লোপে ক্রমশঃ ত্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা বৃষলত্ব 

প্রাপ্ত হয় । এই শ্লেকদ্বয়ের সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থ প্রকাশ 

করাই ভাব্যকারের অভিপ্রায় । নতুবা কেন "' শনকৈরিতি ”* শোকের 

ব্যখ্য।/ করিতে যাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক উদ্ধত করিলেন ? সুতরাং 
পূর্বাপর শ্লোকদয়ের একবাক্যতা করিয়া ভাবার্থ প্রকাশ করাই 
ভাব্যকারের অভিপ্রেত | 

অথবা কুল্লুকভট্ের ব্যাখ্যানুারে বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা 

অর্থাৎ পৌগুক, ওড,' দ্রাবিড় ও কান্বোজাদি দেশোত্তব ক্ষত্রিয়াদি 
জাতিরা ক্রিয়া লোপে বুষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । কুল্পলুকভট্ের এরূপ 
লেঞ্াও যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত, কেননা মন্ুর “ শনকৈরিতি » শ্লোকে 

ইদম্ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া উনি এরূপই লিখিয়াছেন। ইদম্ শব্দের 

অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্ববক নির্দিষ্ট বস্তু নিদর্শনে শক্তি। অতএব 

“ শনকৈরিতি ” শ্লোকের অব্যবহিত পরের শ্লোকই । 

পৌতুকাণ্চোড, জ্রাবিড়াঃ কান্বোজা। বধনাঃ শকাঃ। 

;. পারদাপন্থুবাশ্চীনা: কিরাত দরদাং খশা; । ইত্যাদি ইত্যার্দি। 

স্থতরাং ইদম্ শব্দের দ্বারা এই শ্লোককেই অর্থাৎ এই সকল 
দেশোন্তব ক্ষত্রিয়ার্দিকেই লক্ষ্য হইল। পুনশ্চ বিশেষ করিয়া 
« পৌওুকারিতি ”» শ্লোকের টীকায় দেখাইলেন, “ পৌগু,কাদি 

 দেশ্টেক্তবাং ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিন! শৃত্রত্বাপন্নাঃ » অর্থাৎ 
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পোণগুকাদি দেশোল্তব ক্ষত্রিরদিগের ক্রিয়ালোপ হেতু উহারা শুক্র 
ভাবাপনন হইয়াছে। অতএব ইহার দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, 

মাত্র এ পৌগু.কাদি দেশোৎুপন্ন ক্ষত্রির জাতিরাই বুষল (শূত্র ) হইয়াছে, 
তীন্তিন্ন অন্যান্য দেশের ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা কখনই বৃষল (শুক্র) নহে। 

এরূপ সিদ্ধান্ত যদ্ভপি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত ন৷ হয়, তাহা 

হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে আর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য 

জাতি নাই। এ কথা নিশ্চব্লই উচ্চ শিক্ষিত এতিহাসিক পণ্ডিত মণ্ডলী 
কখনই স্বীকার করিবেন না; তাহাদিগকে সহজেই স্বীকার করিতে হইবে, 

ভারতের মধ্যে এখনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্বের অভাব হয় নাই। স্যার্ত 

ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখ! দেখিনা অনেকে স্থির করিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্টের একেবারেই অভাব হইয়াছে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত কথা 
বলির। বিবেচিত হয়; কারণ ফছ্াপি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ক্রিয়ালোপ প্রযূক্ত 
শৃদ্রত্বের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ক্রিয়ালোপু প্রযুক্ত কি 
তাহাদের শুদ্রত্বের সম্ভাবনা ন'ই ? “এরূপ বিবেচনায় ইহা কিছু 

অসঙ্গত নহে; তাহা হইলে ব্রাঙ্গণাদি বর্ণত্রয় মাত্রেই কি শূদ্র হইয়া 

গিয়াছেন? হহী সম্পূর্ণ অসঙ্গত কথা ; ইহ কদাচই সম্ভব ইইতে পারে 

না। একেবারে সমগ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির কখন অভাব হইতে পারে 
না। স্যার ভট্টাচাধ্য মহাশয় বোধ করি এই উদ্দেশ্টে লিখিরাছেন যে, 

যেমন ক্রমশঃ ক্রিরালোপ প্রবৃক্ত পৌগু.কাদি দেশে'পন্ন ক্ষত্রিয় 
জাতির! শুদ্রভাবাপন্ন হইয়াছে, তন্্রপ ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদি জাতির মধ্যেও 

যাহাদের- ক্রিয়ালোপ ঘটিবে, তাহারাই বৃষলত্ব প্রাণ্ড হইবে । নতুবা 

ইদানীন্তন আদৌ যে ক্ষত্রিরাদি জাতি নাই, এ কথা কখন সম্ভব হয় না। 

স্মর্তের লেখ! দেখিরা ধাহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ইদানীন্তন 

ক্ষত্রিয় জাতি মাত্রেই বুধল ভাবাপন্ন হইম্নাছে, তাহাদের এ সিদ্ধান্ত 
যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হর না। "'শনকৈস্ত ৮” এই শ্লোককে 

দেখিয়াই ত স্থির হইতেছে যে, “ ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদিনামপি শৃত্রত্ব 

মাহ ” মনুঃ1 অর্থাৎ অধুনা ক্ষত্রিয়াদি জাতির! শচুদ্র ভাবাপন্ন হইয়াছে॥ 
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এপ শত আপা পা সপ পা 

আরও এ প্রসঙ্গে স্থির হইল « এব ক্রিয়ালোপাদৈশ্যানামপি " অর্থাৎ 
ক্ষত্রিয়াদি জাতির ন্যায় ক্রিয়া লোপ প্রযুক্ত বৈশ্য জাতিরাও শুর 
ভাবাপন্ন হইয়া! গ্রিয়াছে। যে শ্লককে লক্ষ্য করিয়া স্মার্তের অভিপ্রায়কে 

ব্যক্ত করা হইতেছে, উল্ত শনকৈস্ত শ্লোকের দ্বারা এরূপ তাৎপর্য প্রকাশ 

হওয়া তকঠিন। মন্ুর উক্ত “শনকৈস্ত” শ্লোকের দ্বারা এইমাত্র উপলঙ্গি 

হইতেছে যে ক্রমশঃ ক্রিরালোপ প্রযুক্ত এই সকল ক্ষত্রিপাদি জাতি 

বুষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে. ইহা দ্বারা যে ইদা নীন্তন ক্ষত্রিয়াদি জাতি বুষল হইবে, 

এরূপ তাৎপর্য প্রকাশ হইতেছে কৈ? ক্রিয়ালোপ ঘটিলে সকল সময়েই 
ক্ষাত্রয়াদির বুষলব্বের সম্ভাবনা । মন্ুর ইদম্ শব্দের দ্বারা কুল্পুক ভু 

'স্পৰ্টতই দেখ[ইলেন, পৌগুকাদি দেশে জ্ভব ক্ষত্রিরগণ অনুরূপ ক্রিয়ার 

লোপ প্রযুক্ত ক্রমশঃ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং ইহাদ্বারা ও স্ফির হইতে 

পারে, এরূপ যাহাদের ক্রিরালোপ ঘটিবে তাহারাও বুষল হইবে | 

অতএব * শনকৈস্থ ৮ শ্লোক দেখিরা কখনই শ্থির করা যার না যে, 

ইদাশীম্তন সম ক্ষত্রিয়াদি জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইরাছে। সুতরাং 

ভাষ্যকার ও টীকাকারের অভিপ্রায়ান্ুসারে এই সিদ্ধান্তই স্থির সিদ্ধান্ত; 

অর্ধাৎ ক্রমশঃ ক্রিরনালেপ বশতঃ পৌগু.কাদি দেশোস্তব ক্ষত্রিয়গণ এবং 
অবিবাহ্যাদি স্ত্রী বিবাহ ও যুগপৎ সমস্ত অবশ্ঠ কর্তব্যতারপ স্বজাতুযুক্ত 
ক্রিরা কলাপাদির লোপ প্রধুক্ত ব্রা্গণাদি বণণত্রয় মাত্রেই বুষলত্ব প্রাণ 
হইয়। থাকেন। আরও এককথ।, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ কোন 

ক্ষত্রিয়াদি জাতির *বদিক ক্রিয়ার লোপ হইলে, উহাদিগের একেবারে 

ক্ষত্রিতত্র।দির ধ্বংস হয় না । বিহিত ক্রিয়ার কোন অংশে ত্যাগ ঘটিলে, 
একেবারে জাতি ধবংস হওয়া কদাচ সম্ভব হয় না। মন্দ একস্থলে 

'দেখাইয়ছেন, আধ্যজাতি যদ্যপি অনাধ্যজাতির কন্মী করে, এবং অনাধ্য 

জ[তি যদ্যপি আধ্য জাতির কন্ম করে, তাহা. হইলে উভয়েরই কখন 

পুর্ববজাতি নষ্ট হয় না । বথা-_ 

অনার্ধ্যমার্ধ্য কর্মীণসা্ব্যঞ্চানার্ধ্যকম্মিণম্। 

হি সন্প্রধা ধ্যা ব্রবীদ্ধাত! নসমৌ। নাসমাবিতি ॥ ৭৩। ৯* অঃ 



সারা 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৪৩ 

পাপ শি প্স্প পাপা শপ দিসি শশী শা পিিপাপাপিসসদ শসা সস পি 

শৃন্রং দ্বিজাতি কণ্মকারিণং দ্বিজাতিঞ্চ শৃদ্র কন্মকারিণং হঙ্গা- 
বিচার্য ন সমৌনাসমাবিত্যবোচত, যতঃ শুদ্দো দ্বিজাতি কর্্দাপি ন দ্বিজাতি 
সমঃ, তস্যানধিকারিণো দ্বিজাতি কর্দ্রাচরণেহপি তৎসাম্যাভাবাহ এবং 
শুদকম্মীপি দ্বিজাতিঃ ন শুদসমঃ % ক্ষ ক্ষ 1 

অর্থাৎ যদি শুত্র দ্বিজাতি কর্মমনকারী হয় এবং দ্বিজাতি যদি শৃত্র 
কন্মাকরী হয়,  উভরে সমান নয়, অসমানও নয়, ব্রহ্মা! ইহা কহিয়াছেন। 

শুদ দ্বিজাতির কন্ম করিলেও দ্বিজাতির সমান হয় না, কারণ শূত্র 
দ্বিজাতির কর্মে অনধিকারী, কি প্রকারে দ্বিজাতি সমান হইতে পারে' 
এবং দ্বিজাতি শুড্রের সমানও হইতে পারে না, কারণ নিন্দিত কর্তোর 

অনুষ্ঠানে জাতি নাশ হয় না। 

এক্ষণে এই বঙ্গীয় গোপেরাঁ বৈন্ঠোচিত যাবতীর কর্ম অক্ষুণ্ন 

রাখিতে পারে নাই সত্া; কিন্তু তা বলিয়া বৈশ্টোচিত সম কম্মন কিছু 
ইহা দিগের বিলুপ্ত হয় নাই। (অন্যাপিও বেশ্থ বিগর্হিত কণ্ম করে নাই) 

তরাং ইহাদিগের জাতিনাশ অর্থাৎ বৈশ্যঙ্চের ধ্বংস কদাচ হইতে 

পারেনা! 

এই বঙ্গীয় গোপদিগের উপনয়নাভাবে যে ব্রাত্যতা আসিয়াছে, 

তাহাত প্রায়শ্চিন্ত নাশ্য । উপনয়ন সংস্কার হইতে বিচ্যুত হইয়াছে 

বটে; কিন্থ্ু বৈশ্ঠোচিত অন্যান্য সমস্য কন্মই করিয়া আসিতেছে, 

সেই গোপালনদি দ্বারা অদ্যাপি পরিবার পোষণ করিয়া আসিতেছে । 

লাঙ্গল চষা, গরু-তাড়ান এক্ষণে নাচ অসভোর কণ্ম হইলেও এই বল্লবগণ 

তাহা ত্যাগ করে নাই; বোধ করি ত্যাগ করে নাই বলিরাই উনারা 

সাধারণের নিকট উপেক্ষিত ও অনাদূত হইতেছে । কিন্তু ধাহাকে 

বৈশ্য বলির! পরি5য় দিতে হইবে, তাহাকে অবশ্যই মনু যাজ্জবস্ক্য 
প্রভৃতি অন্বেষণ করিরা, “ পশুনাং রক্ষণং দানং” এবং “ গোরক্ষা-কুষি- 

বাণিজ্যং প্রভৃতি বচনের অবতারণ। পুর্বিক বলিতে হইবে, এই সকল 

কন্ম আমাদেরই; তগুকালে এই সকল কম্মের গৌরব হইয়া থাকে । 



৪৪ গোপতন্ব কৌমুদী । 

উস এ পা সস সস হস টপ সন 

ষাহা হউক এসকল আলোচনার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। ধীহারা 

সাধুদর্শী, সমাজ হিতৈষী- তীহারাই ইহার বিচার করিবেন। অধুন। 

আমাদিগের যাহা কিছু বক্তব্য প্রকাশ করিয়া যাই । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
সভার (টি ও 

নিন্সোদ্ধাত যাভ্ভ্বন্ক্যাদির বচনানুসারে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 

গোপ জাতি -শুত্রবর্ণ। তীহাদিগের সেই সন্দেহ দুর করিবার জন্য, 
সেই সকল বচনের আলোচনার প্রয়োজন হইতেছে । প্রায়শ্চিন্ত বি- 

বেকোদ্ধত যাঁজ্ভ্ববন্ক্য বচনে আছে বে, 

শৃদ্রেধু দাস গোপাল কুল মিত্রাদ্ধ সীরিপঃ | 

ভে'জ্যান্নানাপিতশ্চৈব ষশ্চাত্মানং নিতেদয়েৎ ॥ 

অর্থাৎ শুদের মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অদ্ধসীরী, নাপিত 

এবং আত্মসমর্পণকারী ইহ্াদিগের অন্ন ত্রা্ধণে ভোজন করিতে পারেন । 
এই বচনস্থিত “গোপাল” পদটা দেখিয়। সন্দেহ হইতে পারে, গোপাল- 
শব্দটা শুদ্র বোধক 7 সুতরাং গোপালক জাতি শুদ্র; এক্ষণে ইহাই 

আলোচ্য। এই “গোপাল” শব্দের অর্থ এইরূপ, অর্থাৎ বদ্যপি কোন 

শুদ্রবর্ণ আপদকালে বেশ্ঠ বৃত্তি গ্রহণ পূর্বক জীবিকার্থে ভ্রাহ্ষণের গো- 
প্রতিপালন কাধ্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই শুদ্র গোপালকের অন্ধ 
শ্রাহ্মণে ভোজন করিতে. পারিবেন; এই অক্তিপ্রায়েই উক্ত বাজ্জবঙ্ধ্য বচনে 
লিখিত হইয়াছে “শৃদ্রেঘু দাস গোপাল” ইত্যাদি । শুদ্র আপদকালে 
বৈশ্যবুত্তি গ্রহণে অধিকারী বথা-_ 

বাণিজ্য পাশুপালাঞ্চ তথা শিলোপজী বণ । 

শুদ্রন্তাপি বিধিয়গে যদাবৃত্তির্জায়তে ॥ শান্ি পর্ব । 



চতর্থ পরিচ্ছেদ'। ৪৫ 

অর্থাৎ কালে স্ববুত্তি দ্বারা শুদ্রের জীবিকার্জন না হইবে, 
তৎকালে সেই শুদ্র বৈশ্য বৃত্তি অর্থাৎ বাণিজ্য, পশুপালন এবং শিল্প 
কর্ম দ্বারা জীবিকার্জন করিতে পারিবে । মার্কগেয় পুরাণেও উক্ত 
হইয়াছে । 

দানং যজ্ঞোহথ শুশ্রষ। দ্বিজাতীনাং ব্রিধাময়। ॥ 

ব্যাখা তঃ শূদ্রধর্্মোইগি জীবিকা কারুকম্মচ। 

তদ্বদ্দিজাতি শ্রশ্রীধা পে।ষণং ক্রয়-বিক্রয় ২৮ অঃ 

ষড়দর্শনাদি বিবিধ শান্ত প্রকাশক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক 

প্রকাশিত মার্কগডেয় পুরাণে এঁ শ্লোকের এইরূপ অন্্রবাদ আছে যে, 
শুদ্রের ধশ্মী দান, যল্ত্ত, ও উক্ত তিন বর্ণের শুশ্রাধা; আর কারুকার্য, 
দ্বিজাতি পরিচর্ষ্যা, পশুগণের পৌষণ ও ক্রয় বিক্রয় এই কয়টা তাহার 

জীবিকার্থ ধন জানিবে । পদ্মপুরাণে স্বর্গ খণ্ডে উক্ত আছে । যথা 

আসীতপুরা দিজশ্রেন্ বৈশ্যবুত্তি পরায়ণঃ। 

শুদ্রোভীমোদ্বাীপরেচ, ইতাদি * *  * 

অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুরা দ্বাপরযুগে বৈশ্ঠবৃত্তি পরায়ণ ভীমনামে 

এক শুত্র ছিল? 

এই সকল প্রমাণ দ্বার! শ্থির হইল, আপদকালে শূদ্র গোপালন; 
বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে । নতুব৷ শৃদ্রের গোপালন বৃত্তি যে স্ববু্তি 
ইহা কোন শাস্ত্রেই উক্ত হয় নাই । 

মহর্ষি মন্ুর এপ বচনে গোপাল পদের, মেধাতিথি ও কুল্লুকভট 
উক্তরূপই অর্থ করিয়াছেন। যথা-_ 

আন্দিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালোদাসনাপিতৌ । 
এতে শুদ্রেযু ভোজ্যান্না ষশ্চাত্মঁনং নিবেদয়েৎ॥ ২৫৩৪ অঃ 

আর্দিকঃ কর্ষকঃ স্বন্ধি শব্দাৎ যো য্ত কৃষিং করোতি স তন্ত ভোজ্যারঃ 

এবং স্বকুলন্তমিত্রং যে৷ যত গোঁপালো, যে যণ্ত দাসোঁ, যো যন্ত নাপিতঃ কর্ম্ম- 
করোতি, যে ষন্দিশ্নাত্মানং নিবেদয়তি ছুর্গতিরহৎ ত্বদীয় সেবাং কুর্বন্ তৎসমীপে 

বসামীতি শুড্রস্তস্ত ভোজ্যান্ন হতি কুল্লুকতট্রুঃ। 



8৬ ., .. গোপতন কৌ সুদী 

অর্ধসীরী আদ্ধিকঃ কুটুম্বী ভূমি কর্ষক ইতি যউচ্যতে,। গোপাল দাসৌ 

সম্বন্ষিশব্দো যো যন্ত গাঃ পালয়তি স তন্ত ভোজান্নঃ, যণ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ 

অহং ত্বচ্ছরণ;ত্বপ্মি বিশ্রন্ধে! বংস্তামীত্যেবং ষ আত্মানমর্পয়ঠি সোশপি ভোজ্যান্নঃ | 

ইতি মেধাতিথিঃ। 

কুল্লুকভট্ট মণ্রুর উক্ত শ্লোকের অর্থ করিলেন, আদ্ধিক অর্থাৎ 
কর্ষক, যে যাহার কৃষি কন্ম করে, যে পুরুষান্ুক্রমে আপন বংশের মিত্র 

যে যাহার গোপালন করে, ষে যাহার দাস্থ কম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌর 
কন্দ্ন করে, শুদ্রের মধ্যে ইহাঁদিগের অন্ন ভে।জন করা যায় এবং আমি 

তোসার সেবা করতঃ তোমার নিকটে অবস্থান করিব বলিয়া! যে আপনাকে 

নিবেদন করে তাহারও অন্ন ভোজন কর! যায়। 

ভাষ্যকার মেধাতিথি অর্থ করিলেন. গোপাল ও দাস শব্দ সম্বন্ধ 

বাচক, অর্থাৎ গোপালন রূপ সম্বন্ধ ও দাস রূপ সম্বন্ধ যে শুদ্রের সহিত 
থাকিবে, তাহার অন্ন ভোজন করা যাইবে এবং আমি তোমাতে বিশ্বাস 

করিয়া তোমার শরণ গ্রহণ পুর্ববক' তোমাকে আত্ম সমর্পণ করিলাম, 
এইরূপ বলিয়া যে আপনাকে নিবেদন করে তাহার অন্ন ব্রাহ্মণে ভোজন 

করিতে পারেন । 

ইহাদ্বার৷ স্থির হইতেছে যে কৃষি কার্য বা গোপালন কার্ধ্য বৈশ্য 

বৃত্তি, ইহা কখনও শুদ্র বৃত্তি নহে; ম্থৃতরাং ইহা শুত্রে কদা€ সম্ভব হয় 
না! তবে আপদস্থলে শুত্র বদ্যপি এ সকল বৃত্তি গ্রহণ করে, এবং এ 

কার্য্যের সম্বন্ধ যদ্যপি কোন. ব্রাহ্মণের সহিত স্থাপিত হয় তাহা হইলে এ 

রূপ বৈশ্ঠ বৃত্তি পরায়ণ শৃদ্রের অন্ন ত্রাঙ্গণে ভোজন করিতে পারেন ; 

এরূপ অর্থ স্বীকার যদ্যপি না করা হয়, তাহা হইলে মন্ুর অন্যান বচনের 

সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে । কেননা মনু অস্ান্য বচনে, কৃষক ও গোপালক 

দিগকে বৈশ্ট বলিয়া গিয়াছেন স্থুতরাং এরূপ অর্থ ই যুক্তি যুক্ত । 

প্রায়শ্চিত্ত বিবেকোদ্ধাত পূর্বেরাক্ত যাজ্জবন্ধ্য বচনে অর্থাৎ “শূদ্রেষু 

দান গোপাল” ইহার টাকায় গোবিন্দানন্দ দেখাইয়াছেন, “বক্ষ্যমাণ দেবল, 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১ ৪৭ 

পাশ আপ শপে ০৮ পাপ ০ ৮ শাসিত পা সপ এ পপ তি সি ৯০ শত 

বচলে গোপপদস্য জাতি মধ্য পাঠা জাতি প্ররত্বমেবেতি ভর্তুযজ্কমতেহ, 

স্বরসঃ” অর্থাৎ বলা হইবে দেবল বচনে যে গোপ পৰ, প্র গোপ পদটা 
জাতি মধ্যে পাঠ হেতু জাতি পর হইলে ভর্ভুবজ্্কমতে অস্বরস হয়, অর্থাৎ 
অসামঞ্তস্যা হয়। দেবলের বচন যথা _- 

স্ব্|সে। নাপিতো গোপ* কুম্তকারঃ কৃষিবলঃ। ইতাণদি । 

এই দেবল বচনস্থিত গোপ পদ্দটা জাতিপর নহে, গোপালক 
অর্থাৎ গোরক্ষক। কোন শুদ্র ষদ্যপি আপদস্থলে কোন ব্রাক্মণের 

গোরক্ষক হয়, তাহ! হইলে এরূপ শূদ্রগোপালকের অন্ন এ ব্রাহ্মণে ভোজন 
করিতে পারিবেন । আর এ গোপ পদটা জাতিপর বলিলে ভর্তৃযজ্্ঞমতে 

যেরূপ অসামপ্তস্থা হয়, তাহ দেখান য।ইতেছে যথা-_ 

যট্স্যবগাং পালয়তি তদোবভোজ্যাগঃ। ইতিভর্তৃ যক্তঃ। 

যাহার গোকে যে গোপাল পালন করিবে, সেই গোপালের অন্ন 

খাইতে পারিবে । অর্থাৎ সেই বৃত্তি বিশিক্ট ব্যক্তির অন্ন খাইতে পারিবে, 

সেই জাতির অন্ন খাইতে পারিবেন অতএব দেবল বচনে গোপ পদটা 

জাতিপর বলিলে, ভর্তৃষজ্জ্রমতে অসামঞ্জস্ত হয় । স্থতরাং এ গোপাল 
শব্দটা বৃত্তি বিশিষ্ট পর, জাতি বিশিষ্ট নহে। এই অভিপ্রায়েই ভান্যকার 

মেধাতিথি বলিলেন “গোপালদাসৌ সন্বন্থিশব্দৌ” অর্থাৎ গোপাল ও দাস 
শব্দ, গোপালনরূপ সম্বন্ধ, দাস্যরূপ সম্বন্ধ যাহার সহিত থাকিবে, সে যদি 

শুদ্র হয়, তাহা হইলে সেই বৃত্তি বিশিষ্ট শুদ্র গোপালের ও সেইরূপ 
দ্রাসের অন্ন খাইতে পারিবে । এ কথা না বলিলে অর্থাৎ ব্যক্তি বিশিষ্ট না 

বলিন্ন! জাতি বিশিষ্ট বলিলে দাস জাতির স্থলে দোষ ঘটিরা যায়; কেননা 

দাস শব্দটা ধীবর বোধক, অতএব ধীবর জাতির অন্নও ব্রাহ্মণের খাওয়৷ 

সম্ভব হইয়া পড়ে । দাস জাতি নির্দেশ করিয়া মনু বলিয়াছেন, আয়োগবী 

সত্রীতে নৌকন্ধ্জীবী দাস জাতি উৎপন্ন হয়, আধ্যাবর্ত -নিবাসীরা 
উহাদ্দিগকে কৈবর্ত বলিয়া থাকে । যথা__ 

নিষাদোমার্গবং হুতে দাসং নৌকর্মজীবিণৎ। 

কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্ধ্যাত্ভ্ নিবাসিনঃ ॥ ৩৪।১৭ঘসঃ। 



৪৮ গোপতন্ব কৌমুদদী। 

স্তরাং উপরোক্ত সিঙ্কান্তই যুক্তি যুক্ত । যুক্তি পুবিক শাস্্রার্থ 
নির্ণর করাই কর্তব্য যুক্তি শুন্য বিচারে ধন্ম হানি হইয়া থাকে । 

বস্ততঃ গোপজাতি যদ্যপি শুদ্র হইত, তাহা হইলে বেদ, পুরাণ, 

সংহিতা প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে গেপের কথা উল্লেখ আছে, উহাদিগকে 

বৈশ্য না বলিয়া শুদ্র বলাই ত উচিত ছিল। কেন এ সকল শাস্ত্রে 
গে(পজাতিকে বৈশ্য বলিরা উল্লেখ করিলেন ? “প্রজাপতির বৈশ্ায় 
স্ব ঃপরিদদে পশূন” প্রজাপতি পশুস্টি করিয়া উহার প্রতিপালনের 
ভার বৈশ্ণে অর্পণ করিলেন। “গোরক্ষাংরুবিবাণিজ্যং কুধ্যাদ্ৈশ্য 
যথাবিধি” বৈশ্য বিধি পুর্ববক গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে । ইহা 
দ্বারা স্থির হইতেছে গোপজাতি কখনই শুদ্র নহে। এই গোপেরা 
আবহমান কাল গবাদি শ্রেষ্ঠ পশু প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে । 
প্রত্যেক শান্ত্রকারগণই গোরক্ষা যে বৈশ্য বৃত্তি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন । 

তাহা আমরা পুর্ন যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেখাইয়াছি এবং সেই 

'বৈদিক যুগ হইতে যে গোপজাতির অস্তিত্ব আছে, তাহাও বিশেষ করিয়া 
দেখাইয়াছি । . বেদের দ্বারা ইহাঁও অবগত হওয়া গিয়াছে, গোপেরা গো 

সকলের বৃদ্ধির জন্য অগ্নিতে হবি প্রদান পু্বিক প্রার্থনা পর্য্যন্ত করিত। 

অতএব এই গোপজাতিকে বৈশ্য ভিন্ন কখনই শুভ্র বলা যাইতে পারে না । 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । সি 

সম চে - শপ শপ শট শামি পা পাশা শা ০০ শী শী (লি শ শম্পা শী স্প্ শশা শ শিশি চে নদ শ্ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।' 

০... 

অধুনা এই বৈশ্য বর্ণের মধ্যে বুক্তি ভেদে কতক শ্রেণী ভেদ আছে ;- 

কারণ গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তই বৈশ্য বুক্তি; কিন্তু তন্মধ্যে, 

যিনি যে বুত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ববাহ করিয়াছিলেন, তিনি সেই 

শেণার বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । যিনি গোরক্ষা কাষ্যে 

নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কুষি বা বাঁণিজা কাধ্য বিশেষ সুবিধা জনক 
হয় নাঈ এবং যিনি কুবি কার্বো নিযুক্ত হইরাছিলেন, তাহার পশ্পালনে 

কিছু সুবিধা থাকিলেও বাণিজ্য কাধষ্যে বিশেষ অস্থবিধা হর; কারণ 

বাণিজ্য কার্যে বিদেশগমন অবশ্যন্ত।বা : স্থতরাং এক ব্যক্তির পক্ষে গো- 

রক্ষা. কৃষি ও বাণিজ্য সম্ভব হয় না এনং হতেও পারে না । অতঞব ধিনি, 

বে রূপ বুক্তি বিশিট হই! *বপ্য কান্য প্রতিপালন করিরগির।ছেন, তিনি 

সেই শ্রেণীর 'বশ্য কূপে নিগ্গিউ হইঘাঁছেন । 

মহাভারতের শান্তিপন্বে ৮৮ অধ্যায়ে এইরূপ নিরমও উত্ত 

হইয়াছে, “কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা প্রভৃতি কাধ্য সমুদয় একের সাধ্যায়্ত 

নহে. অতএব অনেক ব্যক্তি দ্বার! এ সকল কাধা সম্পন্ন করাই বিধেয়”” 

অধুন! প্রায় সমস্ত বুত্তিরই বৈষম্য ঘটিরা পড়িরাছে ; ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রির, 

বৈশ্য ও শদ্র ধীহার যেরূপ নির্দিষ্ট বৃত্তি, তাহ!র সমস্তই বিপরীত ভাব 

আসিয়াছে । যিনি যেরূপ বধুত্তি, ইচ্ছানুসারে স্বিধাভভুান করির।ছেন, 

তিনি তাহাই অবলম্বন করিরাছেন । এসকল কেবল সমাজ শাসন ও 

রাজশাসনের অভাব প্রযুক্ত ৷ সমাজের শাসন ভার প্রধানত রাজার 
উপরই ন্যস্ত ছিল : রাজন্যবর্গেরা সমাজ মধ্যে মণ্ডল স্থির করিয়া সমাজের 

শাসন করাইতেন। স্ব স্ব বর্ণের সবৃন্তি ত্যাগ করিলে তাদ্দখে তাহাদিগকে 



৫০ গোপতন্ধ কৌমুদী । 

টিউন পপ 9 সা পপ আস আস 

দণ্ডিত করিতেন। অধুনা সেরূপ রাজা নাই, সুতরাং পসরূপ শাসনের 
অভাব হইয়াছে এবং সমাজের মধ্যেও যথেচ্ছাচার আসির। পড়িরাছে। 

শাস্তে উক্ত হইয়াছে । 

যস্তাক্ত মার্গণি কুলানি ব্লাজা 

শ্রেণীশ্চ জাতিশ্চ গুণাংশ্চ লোকান্। 

আশীয় মার্গে বিদধাতি ধণ্মান্ 

নাকেহপি গীর্বাণগইণঃ প্রশশ্তঃ ॥ বুহতৎ্পরাঁশর স'হিতা 

অর্থ যে রাজা স্ববৃত্তি ত্যাগী লোকদিগকে বথাশান্ত্রবিহিত পথে 

আনয়ন করিয়া, যথা পাত্র. শ্রেণী জাতি, গুণ ও ধন্দের বিধান 

করেন, তিনি স্বগেও দেবতাগণ কর্তৃক প্রশংসনীয় হয়েন। আরও উক্ত আছে। 

চাতর্বর্ণ'স্ত ধঙ্মুশ্চ রক্ষিতব্যো মহীক্ষিত৷ ৷ 

ধন্ম সন্কর রক্ষাচ রাজ্ঞাং ধম্মঃ সনাতন 1 মহা শান্তি ৫৭ অহ 

টাকাকার নীলকণ “ধর্ম্াসঙ্কর রক্ষাচ” ইহার অর্থ করিলেন, 
“ধন্ম।ণাং সক্করো ব্যন্তুরঃ, তম্ম।ৎ প্রজানাং রক্ষা ধন্ম সন্কর রক্ষা র।জভ্ঞাং- 

পরমো ধন্ম১ | 

অর্থাৎ চাতুর্ববণ্য ধন্ম রাজা রক্ষা করিবেন £ ধন্ম্ের ব্যত্যয় হইতে 

প্রজাগণকে রক্ষা করাও রাজার একান্ত অনুষ্ঠের সনাতন ধর্ম । বর্তমান 

সময়ে এই সকল অভাব হেতু জাতির ও সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটির! নানা 
রূপ বিপর্য্যয় হইয়াগিয়াছে। এখন বৃত্তি দেখিয়া প্রকৃত জাতি স্থির 

,করা বড়ই কঠিন। পুরুষপরম্পরায় পুর্বব পুর্ণ পরিচয়ার্দি বিশেষ রূপে 
অবগত ন! হইতে পারিলে প্ররুত জাতি নির্ণ॥ করিতে কিছুতেই সক্ষম 

হওয়া যায় না বৌদ্ধযুগ হইতেই বিশেষ ভাবে বৃত্তি বিপর্ধ্যয়তা রূপ 
মহা উপপ্লব উপস্থিত হয়, তৎ্পুর্বেব ধে সকল সঙ্কর জাতির উৎপত্তি 

হইয়াছিল, তগকালে সেই সকল সম্কর জাতির বৈশ্য বৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বন 

পুরববিক, যাহারা গো প্রতিপালন কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহারাও ক্রমে ক্রমে 
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সপে” শ শিস পপ পাপ পি পসরা 
শান পপি 

পশ্চাৎ-গোপ আখ্যা প্রাপ্ত হইরাছিল। সমাজে যে একসময় ভীষণ 

সা্বধ্য দোষ আসিরাছিল, তাহা মহাভারতীয় প্রমাণ দৃষ্টেই সহজেই 
প্রতিপন্ন হয় । 

মহাভারতের শান্তিপুর্বেব উনপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 
“পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী ক্ষত্রিয় শুন্য ও অরাজক হইলে, বেশ্য ও শুদ্রগণ 
স্বেচ্ছানুস।রে ব্রাহ্গণ পত্বীতে গমন করিতে লাগিল । বলবানের দুর্ববল 

ব্যক্তি দিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং ধনাদিতে 

কাহারও আর অধিকার রহিল না। দুরাত্মাদিগের দৌরাত্মে পৃথিবী 
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন” । এইরূপে 

কিছু কাল গত হইলে, পুনরার মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর প্রতি দয়াপরতন্ত 
হইরা, ব্রান্মণ্য ধন্মন সংস্থাপন পুর্ববক গুণ রক্ষিত ক্ষত্রিয় কুমারদিগকে 
আনয়ন করিয়া রাজ্যে অভিষেক করতঃ সকলপ্রকার শান্তিস্থাপন করিলেন 

এবং এ সঙ্গে সঙ্গে উন্মা্গামী ছুবন্ স্তগণকে স্ববশে আনাইয় ক্রমশঃ 

বৃত্তি বিপর্য্যয়তা দূর করিলেন । অনন্তর স্ব স্ব জাতি স্ব স্ব বৃত্তি নির্বিন্দে 

সম্পন্ন করিতে লাগিল । তৎণ্কালে যে সকল শুদ্র ব সঙ্কর জাতির! 

গো রক্ষাদিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারাও তৎকালে গোপ -বলিয় 

পরিচিত হয়, তদভিপ্রায়েই কোন কোন গ্রন্থকার সেই সেই গোপালক- 

দিগকে শুদ্র বা প্রতিলোমজ সঙ্কর প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াগিয়াছেন। 

বৌদ্ধযুগাবসানে তাৎকালিক পণ্ডিতেরা কতকগুলি অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন 
পুর্বিক তন্মধ্যে নানা প্রকার জাতির উত্পন্ভি বিষয় বর্ণন'করিয়া যান । 

আরও এ ভাবের কতক অভিনব শ্লোক রচনা করিয়। পুরাণা দিতে প্রক্ষিপ্ত 

করেন। তৎ্কালে হস্তলিখিত পুম্তকাদির প্রচলন ছিল. সুতরাং প্রক্ষিপ্ত 
করিতে বিশেষ কোন অস্থৃবিধা ঘটে নাই। এীক্লপ ভাবের শ্লোক দুই এর 

স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাই । পরাশর পদ্ধতিতে 

বে শ্লোক আছে-__- 

মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াৎ গোপঙজ্াতেশ্চ সম্ভুথঃ। 



৫২ গোপতন্ব কোৌমুদী । 

পাস পস্পপগাপিপপাশ পাপা সিপস্পাপপসাপ পিসী টে রা টি এ উনি উরি শালী ৩ শট শট পপ পপীশি্শসসসপ সন আজ পল পালি পপ পপ সম 

মণিবন্ধ)াতে তন্ত্রবায়ের €(তাতির) ইরসে গোপজতি উৎপত্তি 

হইয়াছে, এরূপ সরল অর্থ করিতে গেলে, বড়ই অসঙ্গত বলিয়। বোধ হয় 

মণিবন্ধ্যা বা তন্ত্রবায় জাতির পর্ব কি গোপজাতির অস্তিত্ব ছিলনা £ সেই 
“জন্যই ক্কি পরাশর ক্ষণবিলম্ব নাকরিয়া গোপজাতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণন 

করিতে বাইলেন ? মণিবন্ধ্য/ ঝ তন্ত্রবায় তই উভয় জাতির সংযোগে 

বগ্ভপি গোপজতিরই স্থষ্টি হয়, তাহা হইলে এঁ স্থ্ট জাতি কিহেতু পিতা- 

মাতার বু্তি গ্রহণ না করিরা, বৈশ্য বুস্তি গ্রহণ করিল? হছুব্ট যোনি 

-সঙ্কর জাতিরা পিতা মাতার স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া! থাকে! মহধি মনু 

তাহ! স্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন 1 যথা __ 

পিত্র্য, বাঁ ভজতে শীল" মাতুর্দরবোভয়মেবব] । 

নকথঞ্চন 5ষ্যোনিঃ প্রকৃতি, স্বা, নিষচ্ছতি ॥ ৫৯১০ অঃ । 

অর্থাড দুষ্ট যোনিসঙ্কর যাহারা, তাহারা পিতৃ সম্বন্ধ স্বভাব, অথবা: 
মাতৃ সম্বন্ধ স্বভাব, কিন্ব! পিতৃ মাত উভয় সম্বন্ধ স্বভাব প্রাপ্ত হয়; কদাচ 

তাহারা স্বীয় প্রকৃত গত স্বভাব ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না ।॥ অতএব 

মণিবন্ধ্যা তন্ত্রবায় জাতির সংযোগে যে গোপজাতির উৎপত্তি ইহা কদাচই 

সম্ভব হইতে পারেনা । তাহা! হইলে এগোপজাতি অবশ্যই পিতৃমাত্ 
সন্বন্ধীর বুভ্তি গ্রহণ করিত । স্বামী শ্রীধশ্মানন্দ মহাভারতী তাহার 

“সিদ্ধান্ত সমুদ্র” গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২২৪ পুঃ এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া 
গিরাছেন যথা _ 

রর মণিবন্ধাং তন্ত্রবায়াত গোপ জাতেশ্চ সম্ভবঃ ৮ 

মণিবন্ধ্যা বা তন্ত্রবায় জাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য; তন্ত্র বা তন্ত এই উভয় 

শব্দ তাত বাঁচক হইলেও, এস্থলে তন্ত্রবায়ের অর্থ তাতী নহে। তন্ত্- 

শব্দের বহুবিধ অর্থআছে, তন্মধ্যে একটা অর্থে উপবীত বুঝায় । পুরাকালে 
ক্ষত্রিয় রাজার অভিষেক কালে রাজ্যবাসী প্রধানা বৈশ্যা রমণী একগাছি 

উপবীত আনিয়! পুরোহিতের হস্তে প্রদান করিত, পুরোহিত মন্ত্রপুত করিয়া 

এ উপবীত রাজাকে দেখ।ইতেন, রাজা পুরোহিতের সম্মুখে এ উপবীতকে 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৫৩ 

আপীল পপ? িশীস্প শিপ শা শীশিটিশি শশী সি শশী সত শা স্প শট শ্পিপশাপসপ্পীশ শীশিপিশশাশি শিস শা শশী শিস শশী পি শস্ শ্  শা্পেীপিসসি শশী পপ | পপি 

সাক্ষী করিয়া শপ করিতেন । তন্ুকে উেপবীতকে) বৈশ্য।রমণী তৈর়ায় 

করিয়া আঁনিত বলিয়া বৈশ্ঠের অপর নাম তন্ত্রবার হইয়াছে । প্ররুতি 
বোধ অভিধানে তন্বশক্ডে রাজ সমভিব্যাহারী লোক 1” “মণিবন্ধ তর্থে 

কর গ্রন্থি, হাতের কব্জি, হস্ডের সন্ধিন্থান প্রভৃতি বুঝার । বোম্বাইএর 

দিখ্িজয়ী পণ্ডিত রামরুষ্$ গোপাল ভাণ্ডারকার মণিবন্ধ শব্দে বাহুজ 

অর্থ (ক্ষত্রিয়) লিখিয়াছেন + মণিবন্ধ ক্ষত্রিয়ের অপর নাম মাত্র! ভারত- 

বর্ষের অনেকস্টানে কৃত্রির পুরুষের নামের সহিত মণিবন্ধ উপাধি ব্যবহৃত 

হইয়ী' থাকে 1” 

ফল? গোপজাঁতির উত্পন্তি এইরূপভাবে, ইহা কদাচ সম্ভব 

নহে । বেজাতির অস্তিত্ব বৈদিকধুগ হঈতে ধারাবাহিক রূপে চলিতেছে, 
সে জাতির উৎপন্তি ( মধ্যে ) একটা তন্ববায় জাতি হইতে: ইহ। কতদুর 
অসঙ্গত কথা । এক্ষণে বৃহদ্ধন্মপূরাণের জাতিমালাটী একবার আলোচনা 

করা যাউক। 
শুদ্রায়াং বৈ বৈশ্য জাতঃ করণে" বর্ণস্ধরঃ | 
বৈশ্তায়াং বাক্গণাজ্জাতোহম্ষ্ঠে। গন্ধিকোবণিক্ ॥ 

কংসকার শঙ্খকারৌ ব্রাহ্গণাৎ সংবভুবতুঃ । 
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তন্তা” ক্ষত্রাদ্বভূবতু$ ॥ 

কুম্তকার তন্তবায ক্ষত্রপত্রাং বভ্ুবতুঃ । 

কম্মকারশ্চ দাসশ্চ শুদ্রাততস্তাৎ ব্ভুবতূ$ ॥ 

বৈশ্তাদ্বভবতু রাজ্ঞাং মাগবে। “গোপ” এবচ। 

ক্ষাত্রিয়াচ্ছ.দ্র কন্তায়াং জাতৌ নাপিত-মোদকো ॥ 

্রাহ্মণাচ্ছদ্র কন্টায়াং বারজীবী বভবহ। 

হাঙ্গণযা* ক্ষত্রিয়াৎ সুতো মালাকারস্তথ। মুনে ॥ 

বৈশ্তানত, শুদ্রকন্তান্সাং জাতৌ তাহ্ব,লি-তৈলিকোৌ । 

বিংশতিঃ সম্করা! এতে জাবালে কথিতাস্তব ॥ 

উত্তমাঃ সঙ্কর! এতে মধ্যমানথ মে শৃণু। 

বৃহদ্ধন্্মপুরাণ উত্তর খণ্ড । ১৩ অঃ 

অর্থাৎ শুদ্রার গর্ভে বৈশ্ঠটের ওরসে যে সন্তান উৎপন্ন হইল, 

তাহার নাম করণ। বৈশ্যের গর্ভে ব্রাহ্মণের ওুরসে অম্বষ্ঠের জন্ম ৷ 



৪ গোপতত্ব কৌমুদ্দী । 
পা 

পাস 

গরন্ধবণিক, কাংসবণিক, শঙ্খবণিক ব্রাহ্মণের ওঁরসে বৈশ্যের গর্ভে জন্মে । 
উগ্রক্ষত্রন্ন আগুরি) ও রজপুত ক্ষত্রিরর ওরসে শুদ্রা ও বৈশ্যের গর্ভে 

যথাক্রমে উৎপন্ন হয় । কুম্তকার ও তন্থুবায় ক্ষত্রির পত্রীর গর্ভেত্ত্রাক্মণের 

ওরসে উৎপন্ন হয় । কম্প্নকার এবং দাস শৃদ্দরের রসে ক্ষত্রিরপত্রীর গর্ভে 

উৎপন্ন হয় । বৈশ্বের ওঁরসে ক্ষত্রিরপত্রীর গর্ভে মাগধ ও “গোপ” জাতির 
উৎপত্তি । ক্ষত্রিব্ন হইতে শুদ্রকন্যার গর্ভে নাপিত এবং মোদক জাতির 

উৎপত্তি । ব্রাহ্মণের ওঁরসে শুদ্রকম্তার গর্ভে বারজীবী (বারুই) জাতির 

উৎপত্তি । হে মুনে! ক্ষত্রিয়ের গুরসে ব্রাহ্মণ।র গর্ভে সৃত ও মালাকার 
জাতির উৎপত্তি। বৈশ্টের ওরসে শুদ্রকন্যার গর্ভে তাচ্ষলী ও তৈলিক 
জাতির উৎপত্তি । হেজাবালে! এই বিংশতি প্রকার সঙ্গর জাতির 

উৎপত্তি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । ইহার! উত্তম সঙ্কর অনন্তর 

মধ্যম সঙ্কর জাতির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এইরূপে মধ্যম সম্কর 

জাতির কথা বলিয়া, অধম সম্কর জাতির বিষয়ও বর্ণন করিলেন । তদনন্তর 

এই সকল সঙ্কর জাতির পুরোহিত নির্দেশ পূর্বক কহিলেন “'এতেষু 
বিংশতীনান্ত পুরোধাঃ শ্রোত্রির দ্বিজঃ1” অর্পাৎ এই ব্রিবিধ জঙ্কর 
জাতির মধ্যে বিংশতি জন উত্তম সঙ্করের পুরোহিত শ্রোত্রিয় ত্রাহ্ষণ। 

অনন্তর উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ সঙ্কর জাতির প্রত্যেকের 

বৃত্ত্াদি নির্ধারিত হইলে সকল সঙ্কর মিলিত হইয়া ব্রাঙ্গণদিগকে বলিতে 

লাগিলেন। যথা-_ 

সঙ্করা উচুঃ | 

অন্মাকং বৈদ্দিকং ম্মার্তং তথাগমিকমেবচ । 

কারক্সিষ্যতি কে বিপ্রঃ কথং ন নির্ব্ তির্ভবেৎ ॥ 

বৃহদ্ধর্ম পুরাণ উত্তর খণ্ড । : ১৪ অঃ। 

অর্থাৎ সঙ্কর সকল বলিয়াছিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কোন্ 

ব্রাঙ্মণে আমাদিগের স্মার্ত, বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ করাইবেন 

এবং কিরূপেই বা আমাদের এ সকল কম্ম নিষ্পন্ন হইবে । 



পঞ্চম পরিচ্ছে' ৫৫ 

' ত্রাক্মণা উচঃ । 

উত্তমানাংহি জাতী নাং পুরোবাঃ শ্রোত্রিক়্াবয়ম্। 

অন্যেষাঞ্চেব জাতীনাং পুরোখা, পতিতোদ্ধিজঃ ॥ 

বুহুদ্বর্্মপুতাণ উত্তর খণ্ড ১৪ অঃ 

ব্রাঙ্মণগণ কহিয়াছিলেন শোত্রিয় ব্রাহ্মণ আমরা উত্তম সঙ্কর দিগের 

পুরোহিত হইলাম ; তন্তিন্ন ত্রাঙ্মণ অন্য সঙ্কর জাতির পৌরহিত্য করিলে, 
পতিত হইতে হয় । 

মহধি বেদব্যাস বিরচিত এই বৃহদ্ধন্ম পুরাণ ইহা লোক মধ্যে 

গ্রচারিত আছে এবং তৎকর্তক ব্রহ্মবৈবন্ত পুরাণও রচিত, ইহাও স্থির 

আছে। এক্ষণে এক্ট এক্ষবৈবস্তুপূরাণের জাতি মালাটাও একবার আলো- 

চন করা যাউক 1 বথা-_ 

গোপ নাপিত ভালাশ্চ তথ। মোদক কুবঝৌ । 

তাণুলি পর্মস্ারৌচ তথা বণিগ্জ্াতয়ঃ ॥ 

ইত্যেৰ মাচ বিপ্রেন্্র সচ্ছংদ্রাঃ পরিকীর্তি ভাঃ। 

শদ্র! ৰিশোস্ত করণোহঘষ্ঠে। বৈশ্যা-দ্বিলন্মনোও ॥ 

বিশ্বকম্মণচ শু্রায়াং বার্ধযাধানং চকার স:। 

ততো বভূবুঃ পুত্রাণ্চ নবৈতে শিপ্নকারিণঃ ॥ 

মালাকারঃ কম্মকারঃ শঙ্ঘখকারঃ কুবিন্দকঃ। 

কুস্তকার: কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ ॥। 

স্ত্রধার শ্চিত্রকরঃ ন্বর্তকারস্তঘৈবচ। ॥ 

পতিতান্তে ব্রহ্ম পাপাদযাজা1 বর্ণসন্বরাঃ ॥ 

স্বর্ণকার; স্বর্ণচৌর্ধত ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোকমচ॥ 

বভূব সগ্ধ পঠিতো। ব্রক্মশাপেন কন্মণা ॥ 
স্ত্রধারে। দ্বিজাতীনাং শাপেন পতিতো ভূকি। 

শীঘ্রঞ্চ জ্ঞকাঠপ্চ নদদৌ তেন হেতুন1॥ 
বাতিক্রমেণ চিত্রাণাং সগ্য শ্চিত্রক রস্তথা । 

পঙিতো৷ ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্গপণানাঞ্চ কোপতঃ ॥ 

কশ্চিদ্বণিগ্ বিশেষণ্চ সংমর্গীৎ স্বর্ণকারিপঃ 1 

স্বর্ণচৌর্য্যাদি দোষেণ পতিতো! ব্রহ্মশাপতঃ ॥ ব্রক্মবৈবর্ত বন্ধ খণ্ড । 



৫৬ গোপতত্ত্ব কেমুদী ! 

শিপ ও আপি ওল পা পস্ীি ্স ্ 

অর্থাৎ হে বিপেন্দ্র  গোপ, নাপিত ভাল, মোদক, কুবর তাঁম্বলী 
পর্ণকার এবং সকল বণিক জাতি ইহারাই আদি সৎশুত্র বলিয়া বিদিত | 

বৈশ্যের রসে শুদ্রার গর্ভে করণ এবং ভ্রান্ধণের রসে 1বশ্যার গর্ভে 
অন্থষ্ঠ জাতির জন্ম । বিশ্বকন্থা শুদ্রার গর্ভে বীর্যাধান করায় নরটা শিল্পী 
পৃত্রের জন্ম হর, যথা মালাকার, কন্মকার, শগ্মকার, কুবিন্দক €োতী,) 

কণ্মকার ও কংসকার এই ছটা প্রধান শিল্পী। আর সুত্রধর, চিত্রকর 

ও স্বর্ণকার এই তিনটা জাতি ওক্গশাপে পতিত বণসঙ্কর ও অযাজা। হে 

দ্বিজৌন্তন ! স্বর্ণকার ব্রাঙ্গণের স্বর্ণ চুরি করাপরাধে হক্ষশাপে পতিত হয় ॥ 

সুত্রধারও শীঘ্র যন্ত্ত কা্ট প্রদান ন! করায় ব্রাহ্মণদিগের শাপে পতিত হয়। 
চিত্রের ব্যতিক্রম হওয়ার ব্রাহ্মনদিগের কোপে চিত্রকরগণ পতিত হর । 

কোন বণিক বিশেষ ত্বর্ণকারের সংসর্গে স্বর্ন চৌর্্যাপরাধে এরহ্গশাপে পতিত 
হইয়াছে । + 

এক্ষণে এই মহধি বেদব্যাস কৃত বৃহদ্ধন্্রপূরাণ ও ব্রক্মবৈত্ঁ প্রাণ 
পরস্পর অনৈক্য হইতেছে । যদ্যপি এক ব্যক্তিরই ছুই খানি গ্রন্থ হর, 
তাহা হইলে যে জাতিকে এক গ্রন্থে একবার সন্কর লেখ! হইয়াছে, 

তাহাকে পুনরায় তৎ্কৃত অপর গ্রন্তে কি করিয়া সঙ্কর ভিন্ন শুদ্ধ লেখ! 

সম্ভব হয়? যে গোপ জাতিকে বুহদ্বন্ প্রাণে সঙ্কর বলিয়া স্থির করা 

হইল; পূনরাঘ্র সেই গোপ জাতিকে ওক্ষবৈব্ত পুরাণে কি করিরা সৎশুদ্ 

বলিয়। নির্দেশ করা হয় । শৃত্রজাতিটী অমিশ্র জাতি, আর সঙ্কর জাতিটা 

মিশ্রজাতি; এই মিশ্র ও অমিশ্র ছুইটী পরস্পর বিরদ্ধ শব্দ । একের 

উপর এই পরস্পর বিরোধী ভাব কখনই থাকিতে পারেনা । অতএব এই 

সকল যে এক ব্যক্তির লেখা, ইহা কখন বিশ্বাস করা ষইতে পারে না; ইহ 

* ষে প্রক্ষিপ্তাংশ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। স্থতরাং পুরেির 

মীমাংসাই যে ন্যায় সঙ্গত ও যুক্তি মূলক, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ 

নাই । অর্থাৎ আপদ কালে ও সব্াজ বিপ্লবে যে সকল শুত্র বা সন্কর 

জাতিরা গোগ্রতিপালন দ্বারা .জীবিকার্ডভন করিয়াছিল, তাহারাই এরূপ 

ভাবে গোপ আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং তাৎকালিক পণ্ডিতগণ করুক এ 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৪ 

সপ্ত পপ শ স্পা স্পট শশী চে স্্ চা সস সপ টির পাম্প লি চর সাল পে স্পা চে ০০০০৭ 

সকল গোপের উতপস্তি বিষর কোন কোন পুরাশাদিতে এ রূপ ভাবে 

প্রন্গিপ্ত করা হয়। নতুবা যে বেদব্যাস মহাভারত বা অন্ঠান্ট পুরাণে 

যে গোপালক জাটিকে বারম্বার বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, 

পুনরায় তাহাদিগকে যে শূদ্র বলিয়া নির্দেশ করিবেন. ইহা কি কখন 

সম্ভবপর হইতে পারে ? 

বৃহদ্ধদ্পূরাণ, ব্যাসপূরাণ ও পর'শর পদ্ধতি প্রভৃতি শাস্ত্র গুলি 
কেবল মাত্র এট বঙ্গদেশের জন্য রচিত হয় নাই ; সমস্ত আধ্য ভুমি, 

সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে । এই সকল 
শস্্রে ষে গোপজাতির কথ! উল্লেখ আছে, তাহ! সমস্ত ভারতের সমর 

গেপজাতিকেই বুঝায় কিনা? অবশ্যই বুঝান সম্ভব । ধাহারা ভারতের 

ননাদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সংব'দ 

রাখেন, তাহার! অবশ্যই জানেন যে, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা, অবস্তা, 

বুন্দাবন, কাশী ও গুজ্ভাঁর প্রভৃতি স্থানের গোপেরা এখনও বৈশ্ট নামেই 

অভিহিত এবং অগ্ভাপিও তাহার! উপবীতাদি ধারণ করিয়া থাকে । উল্ত 

গ্রন্থের কগামত গোপজাতি শূত্র হইলে, ভারতের অন্য প্রান্তের গোপেরা 

কিরূপে বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়া উপবীত'ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছে ? 

বঙ্গের গোপের! শুদ্র, আর ভারতের অষ্ঠান্ত প্রদেশের গেপ শূদ্র নহে! 

এরূপ সিদ্ধান্ত কখনই যুক্তি যুক্ত হইতে পারে না । অতএব বেশ বুঝা 

যাইতেছে বে, এই সকল গ্রন্থ এতদ্দেশের লোক সমূহকে বঞ্চনা করিবার 

জন্য, মাত্র এতদ্দেশের নিমিত্তই রচিত হয়, কদাচ এই গ্রন্থ খষি প্রণীত, 

নহে । 

মহামুনি সন্পিভদ্ত বেদব্যাস তাহার কুত মহাভারতের শান্তিপর্বের 

অক্টাদশাধ্যারে লিখিলেন “কৃথি-গোরক্ষ-বাণিজ)ং বৈশ্যকণ্ আভাবজং 1” 
রুষি-গোরক্ষ! বাণিজ্য 'বশ্যের স্বাভাবিক কণ্মম এবং অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি 

লিখিলেন, গোপ বৈশ্য । পৃনরার কি বলিয়া তাহার কৃত বৃহদ্দন্্পূরাণ 
বা ওক্ষবৈবর্ত পূরাণে গোপকে শুদ্র বা (প্রতিলোমজ) লঙ্কর লিখিবেন ? 

স্থতরাং বেশ জানা যাইতেছে, যে সময় এ সঙ্কর বা শুরা গোগতিপ/লন 



€৮ 'গেশপতন্ক কেৌসুদশি । 

সম্ি্ী্ স্পা পপ অপ পপ "সপ 

কান্যে নিষৃক্ত হঈর[ছিল, তত্পরে শ্ুযোগান্ুসারে তাহার নামে কতক গ্রন্থ 

প্রণরণ এবং তাহার কৃত কোন কোন গ্রন্থে এরূপ কতকগুলি শ্লোক 

প্রক্ষিপ্ত হর; নতুবা তাহার ন্যান্ন একজন ভ্রিকালভ্প্ত মহষি এক গ্রন্তে 

গ্রেপকে বৈশ্য, আর অপর গ্রন্থে গোপকে এরূপ বর্পসঙ্কর বা শৃদ 
লিখিবেন, ইহা! কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না এবং তিনি যে কোন 

রূপ জমে পতিত হইয়া এরূপ লিখিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাঁও কখন বিশ্খাস- 

যোগ্য নহে । 

বিশেষ ভাবে কোন শাস্তের আলোচনা না করিলে, শান্তের গুন 
সন্ত বুঝা যার না। ওন্ধবৈবঞ্ধে শরীর সের জন্ম খণ্ডে বেদব্যাস লিখিলেন 
“কোথার আপনি গোকুলে 'বশ্যাবিপতি গোপেশর নন্দ” এস্ফলে গোপকে 

বৈশ্য বলিলেন, পুনশ্চ উহার ওরঙ্গথণ্ডে লিখিলেন “গোপ নাপিত ভালাশ্চ” 
'গোপ শপিত ভাল এইরূপ কতকগুলি জাতির কথা উল্লেখ কঙ্গিরা 

“সচ্ছদ্রাঃ পরিকার্ডিতাঃ 1” এই বলিয়া গোপকে সৎশুক্র মধ্যে পরি- 
'গণিত করিলেন 'এবং বৃহদ্ন্পুরাণে “বৈশ্য দভূবতুরাজ্ঞ্যাং মাগধো গোপ 

এবচ.।” ক্ষাপ্রযর়ার গর্ভে বৈশ্টের রসে মাগধ ও গোপ জাতির উৎপক্তি, 

এইন্রপ লিখিলেন। এক ব্যক্তির প্রণাত গ্রন্থে এক জাতি সন্থন্ধে ভিন্ন 
ভিন্ন লেখা যখন দেখা বাইতেছে, এমন কি একগ্রন্ছে যখন বিভিন্ন লেখা 

রহিয়ছে ; তখন কি ক্রিয়া বিশ্বাস করা যায়. ইহ] ব্যাসের প্রণীত, অথব। 

এক ব্যক্তির প্রণীত । অতএব বলিতে হইবে, এই সকল জাতিমালার 

স্যষ্টি আধুনিক অথব! প্রক্ষিপ্ত। 

এইসকল জাতিমালা সম্বন্ধে কলিকাতা হাতীবাগানের প্রধান পণ্ডিত 

*চিরস্মরনীয় ৬ ভবশঙ্কর বিদ্ভারত্ব, ৬ সর্ণানন্দ শ্য।রবাগীশ এবং কলিকাতা 

সংস্কত কলেজের স্থৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যার ৬ মধুসুদন 

শ্মৃতিরত্ৰ প্রভৃতি পশ্ডিতগণ বলিয়া গিরাছেন 

“ কেবলং লোকান্ বঞ্চ্লিহং ততসন্বন্ধে জাঁতিমালা সংগ্রহোহপি সংগৃহীত 

এব, সচাপিপ্রার্ুক্ত ধন্ম শাস্ত্র ক্ষেত্র প্রাগ্দেশাদ্য-বদ্দত প্রযুক্তঃ গ্রনঃসন্দেহং 
প্রতারণার্থ, প্রগারিতঃ স্বকপোল কল্পিত এৰ জ্ঞান্তে ৷” সিদ্ধান্ত সমুদ্র ১ম খণ্ড । 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৫৯ 

সস সপ এপ পপ পপ এপ 

গু 

অর্থ কেবল লোক সকলকে বঞ্না, করিবার নিমিশ্ত তগসম্বন্ধে 

জাতিমীলা সংগ্রহ করা হইয়াছে।, এই জাতিমালা পুরেবাক্ত ধন্মশান্ত্র ক্ষেত্র 
পশ্চিম প্রদেশে অপরিচ্গ্াত থাকার নিঃসন্দেহে প্রতারণার জন্য প্রচারিত 

এবং স্বকপোল কলিত ইহাই জানা যাইতেছে । অতএব এই বল 

শান্্কে দেখিরা কিরূপে জাতি নির্ণয় হইতে পারে? ব্যাসপুরাণ। 
বৃহদ্ধন্মপুর[ণ, এক্বৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি একের কৃত গ্রন্থে, যখন পরস্পর 

পরস্পরের সহিত এঁক্য নাই, তখন মন্ুুর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই কর্তব্য 1. 

“মর্থ বিপরাতা বা! সা শ্যুত ন প্রশস্যতে” অর্থাৎ মন্ুর অর্থের বিপর।ত 
শপ্প কখনই প্রশংসনার নহে । মস যখন বৈশ্যাকে গোরক্ষার ভার প্রদান 

কররা গিখাছেন। তথন গোরক্ষক জাতি কদাঢ পুদ্র নহে। অগ্ান্য 

প্রানাণিক শাস্ত্র গ্রন্থ হইতেও ইহা পুরেবই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়|ছি. 

পুন*পুনঃ সে সকল শাস্ত্রের জালোচনার প্রয়োজন দেখিনা! । 

বৌদ্ধধন্ঠোর উচ্ছেদ মানসে হীঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কুমা- 

রিলভট্ট এভূতি পণ্ডিতগণ বহুচেষ্টা করেন এবং সেই সময় হইতেই জুমশ2, 

বৌদ্ধধন্ন প্রশমিত হঈতে গাঁকে ; কিন্তু একেবারে সর্ধত্র বৌদ্ধধন্থোর 
উচ্ছেদ হয় মাই ; কোথাও বা বৌদ্ধগণের প্রাধান্য ছিল, কোথাও বা 

অবনত ঘটিরাছিল। মধ্য এসির হইতে জাপান পর্যান্ত যে ধন্ম বিস্তৃতি 

ল[ভ করির!ছিল তাহার এককালীন উচ্ছেদ হওয়া কখনই সম্ভব হয় না, 

বন্ুচেক্টা করিব তধে স্থানে স্থানে ক্রমশঃ উচ্ছেদ হইয়াছিল । তৎ্কালে 

ত্রাক্গণ্য ধন্ম স্থাপনের জন্য অনেক ব্যক্তি কর্তৃক অনেকরূপ শাস্ত্র প্রণয়ন 

হয়। তাতকালিক কোন কোন গ্রন্থে বৌদ্ধধন্্ন পরিত্যাগ। জনসাধারণকে 
কন্মান্ুসারে জাতি স্থির করতঃ এবং সেই কন্মকে ক্রমশঃ বংশগত করির।, 

কতকজাতিকে জলা1চরনায় শুর্ঘ, কতক জাতিকে জলাব্যবহাধ্য শুদ্র করিয়া 

নিদ্দিষ্ট করা হয় ;. আর কালক্রমে ইহাঁদিগের পুর্বধকার জাতির তভাব 

ঘটিা, ব্যক্তিগত কর্ম্মগুলি অবিরোধে নিঃশব্দে ও নিস্তন্ধে বংশগত হইয়া, 
বংশগত জী তিরপে পরিণত হইল এবং ত্রাহ্ধণ ও শুদ্র এই ছুইজ্গাতি মাত্র 

স্থির করিয়৷ বঙ্গে কেবল ত্রাহ্মণ শুদ্র এই একমাত্র ভেদ প্রথা সংস্থপিত 



* | গোপতত্ব কৌমুদী। 
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নিবি 

হইয়া গেল 1? এই নিমিত্ত বিশেষ ভাবে এই বঙ্গদেশের জন্যঈ এ সকল 

গ্রন্থ প্রণয়ন হয় এবং এ গ্রন্থের মতানুস।রে নানা-বিভিন্ন মতের জ্াতিমাল। 

প্রত্ত করা হয় । ভিন্ন ভিন্ন লোক সমূহের দ্বারা এ সকল গ্রন্থ রচিত হয় : 

ও কোন/কোন গ্রন্থে রুত্তক প্রন্গিপ্ত হয় ; তজ্জন্যই পরস্পর পরস্পরের 

ম্ত-বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া বার । 

এ সকল ব্যাপার বে ঘটিয়ছিল এবং বৌদ্ধাচাব্যেরা ষে ভয়ানক 
উৎপাত করিয়া দেশে একটা মহা বিপ্লাব ঘট ইয়ীছিল, তাহা তাতৎকালিক 

ইতিহাস দৃষ্টেই সহজেই অবগত হওয়া ফার এবং ইহা যে নিশ্চর ঘটিরা- 
ছিল, তাহা এতিহাসিক ব্যক্তি মাত্রেঈ বিদিত আছন। এমন কি 

টচন্রন্য প্রভুর সময়কালেও বৌদ্ধদিগের উৎপাত স্থানে স্তানে প্রবল ছিল 

১৪৩৫ শকাব্ছে দিগ্রিজ্তয় ব্যাপারে চৈতন্যপ্রভূকে বৌদ্ধাচা্াগণের সহিত তর্ক 
বিশর্ক করিতে হইয়াছিল এবং অনেক বৌদ্ধ ১বষব ধর্ম গুহণ করিয়াছিলেন ॥ 

চৈতন্য চরি তাবুতেই এই সকল ব্যাপার কতক বণিত আছে | যথা 

প্রভুর প্রভ,.বে লোক আইল দরশনে। 

লক্ষার্ব,দ লোক আইসে নাহিক গণনে-।। 
ব্ ০ খ্ 

পাষগুধরগণ আইল পাণ্িতা শুনিয়। । 

গর্ব করি আইল সঙ্গে শিষাগণ লইয়।। 

বৌদ্ধাচার্ধা মহাপুত নিজ নবমতে। 

প্রভু আগে উদগাহ করি লংগ্রিলা কঠিতে | 

যন্তপি অসগ্থাযয বোদ্ধ অনুক্ত দেখিতে । 

তথাপি বপিলা প্র গর্ধ খণ্ডাইতে ॥ 

তর্ক প্রধান বোদ্ধশাস্ত্র নব মতে । 

উর্কেই খণ্ডিল প্রত্তব না পাবে স্থাপিভে ॥ 

বৌদ্ধাচার্ধা নব নব প্রশ্ন উঠাইল। 

ড় যুক্তি তর্কে প্রভূ খণ্ড খণ্ড ফেল ।। 

চি গু ১ 

সর্দ বৌদ্ধ মিলি কে কৃষ্ণ সন্ধার্তন ।। 

র মধ।লীলা ।নপ। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৬৯. 
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এই সকল প্রমাণ দৃস্টে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্থোর 
উচ্ছেদ মানসে (চতন্য প্রভুও বিশেষ ঘক্রু করিয়াছিলেন এবং বিধ্মী 

বৌদ্ধদিগকে +বঞ্চব ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য পঞ্চিতগ*ও 

কোন বৌদ্ধকে শৈব কোন বৌদ্ধকে শাক্ত প্রভৃতি ব্রাঙ্গণ্য ধর্ধমানুব্তী 

করিয়াছিলেন: শু্কালে যে কতকগুলি . শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্ুক 

হইয়াছিল, ও কতক বচন প্রমাণ তন্য শাস্স্রাদিতে প্রদিপগ্ হইয়াছিল, 

তাহার আর অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই । বৃহদ্ধন্্ পুরাণের মতে করণ (কায়স্থ) 

াতি ও অন্ন জ্ঞাতি হইতে আরম্ভ করিয়া গোপ প্রভৃতি তান্বলী ও 

তৈলিক জাতি পর্ধান্ত একবিংশতি জন বর্ণসঙ্কর জাতি? এস্থলে একটু 

জিজ্ঞাস্য, এই সকল জাতির সাঙ্ক্ধা বিধারক বচন গুলি কল্পিত হউক 
অথব। প্রক্ষিপ্তই হউক, এই সঙ্কর গোপদিগকেও কি কেহ অব্যবহা্য 

জাতি বলিয়াছে ? জামরা বু তহেষণ করিয়াও ইহার জন্মসন্ধান করি 

পারি নাই । সেই (বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিরা, আর এই বজ- 

দেশের বিখ্যাত শাস্ত্র মামাংসক রবূনন্দন ভট্াচাধ্য, যিনি শাস্ত্র সমুদ্র 

মন্থন করিয়া হিন্দুর জমুল্য রত্ত্র উদ্ধার করিয়া বুজের চিরস্মরণীয় 

হইব [ছেন, তাহার সময় পর্য্যন্ত কোথাও গোপজাতির অব্যবহার্যের কথ 
স্ঠনিতে পাইলাম না । গোপজাতি বগ্ভপি অব্যবহাধ্য জাতি হইত, তাহ। 

হইলে কোন না কোন স্থানে উল্লেখ থাকিত ; তাহা যখন নাই, তখন কি 
করিয়। ইন্থারা অব্যবহাধ্য জাতি হইল $ ইহাদিগকে লইয়া] ব্যবহারেরও 

কেমন রহস্য দেখুন ; এই নদীয়া জেলার উত্তর-পুর্ববাংশের গোপের 

যাজন কার্য ধাহারা করিয়া থাকেন, তাহারাই কারস্থ প্রভৃতি জাতির 

যাজন করিয়া থাকেন। নদীয়া জেলার মধ্যে কুষ্ঠিয়া, কুমারখ।লি, 

করিম্পুর, জুনাদা, রায়টা প্রভৃতি পুর্ববাংশের -গোপের যাজন নবশায়ক 
যাজী ভ্রাঙ্গণগণ করিতেছেন. আর বগুলা, হাসখালি, কৃষ্ণনগর, নবন্ধীপ, 

শান্তিপুর প্রভৃতি পশ্চিমাংশের গোপের যাড়ন ধাহারা করিয়াছেন, 
তা হারাই নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত গোপ থাজী রূপে পরিণত হইয়াছেন । 

ইহারাই ধরা ' পাড়লেন, ইইরাই অসস্তাধ্য, ঘৃণিত এমন কি ছুইচক্ষের বিষ 
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হইলেন। জাতিগত পাতিত্য ষ্চপি গোগের খাকিত তাহা হইলে ৫,41১ 

ক্রোশের মধ্যে এরূপ পার্থক্য কি কখনও হইত % এমন কি বঙ্গদেশের 

মধ্যে স্ুত্রই সমান ব্যবহার হইত ; মাত্র দুইতিনটা জেলার গোপের উপর 

যে ন্যুনাধিকা ঘ্বণাসৃচক ব্যবহার তাহা বাক্তিগত ঈধষামূলক মাত্র, 

শাপ্লগত ব্বণা কখনই নহে । এইট যে ঈরষামূলক বাজ কোথা হইতে 

উৎপন্ন হইয়া, এই দুইভিনট। জেলাতে ছড়াইয়া, পশ্চাৎ শাখা প্রশ খা; 

বিস্তার পুর্নক কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিরছে, তাহার বিবরণ পচ 

জানাইব । অধুনা শান্্ান্ুসারে ইহার আলোচন|ই হউক ।. 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 

এজি টি এ. 

পুনশ্চ আর একটী কথার অবতারণা করা যাইহোছে । «বঙ্গে 

বৈষ্ট নির্ণয় ” নামক পুস্তকের ১১৯ পুষ্ঠায়, আমাদের দেশের বিখ্যাত 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিগ্ভানিধি মহাশয় কর্কক লিখিত পিবরটা 

' আমাদের দৃগ্টি গোচর হইল । তিনি লিখিতেছেন যে “গোপজাতির 
মধ্যে বুতর শাখা প্রশাখা বি্ভধমান আছে ;: উহাদিগের মধ্যে যাহারা 

গোরুদাগে, তাহাদিগকে ভোগা গোয়ালা কহে, ভাহাদিগের জল 

ব্যবহার্য” । আবার ফেহ বলেন এ ভোগা গোয়ালাদিগের সংসর্গে 
অন্যান্য গোপেরাও অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছে । এক্দণেক্* এই সকল 

বিষয়ের একটু আলোচনা করা আবশ্যক ৷ 
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সত্য. গোপজাতিবর মধ্যে শাখা প্রশাখা গাবিতে পারে । কেবল 

গোপজাতির মধ্যে কেন, সকল জাঠির মধ্যেই শাখা গ্রশাখা উচ্চ শীচ 

প্ভৃতি সমস্ত আছে; কিন্তু গে|রু দাগে বলিয়া সাহারা ভোগা গোরালা 

হইয়াছে এবং সেই ভোগা গোয়ালাদের সংসর্গে অন্যান্য গোর।লা 

অব্যবহাঁধ্য হ্রাছে ; ইহা হড়ই অসঙ্গত বথ। | যশোহর জেলার মধ্যে 
স্থানে স্থানে ভোগা! গোরালার নাম শুনা সার হটে ; কিন্তু কৈ. তাহা- 

দিগের সহিত এ গোপছিগের ত কোন সংঙজব নাই ; আদান প্রদান 

অ।হার, ব্যবহার সমস্তই ত আপ্রচলিত, তবে কি করিয়া তাহাদের সংসর্গে 

ইহারা অব্যবহাধা হইল । যছ্ছপি সম্ভ'ষণ স্পর্শন প্রভৃতি দ্বারা সংসর্গ 

দোষ ঘটিরা থাকে, তাহা হইলে শবারা ক্ষলার উন্তরাংশে অর্থাৎ কুষ্টিয়া, 

কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে ওরূপ সংসর্গ হঈল না. কেবল এই দন্দিণাংশে 

তথ] হুল, উ1সখালি, কুষনগর ুভূতি স্যনে এরপ সংসগ ৩তেশ 

করিল ? এই জোত, এই দক্গিণাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলি, 

বদ্ধমান প্রভৃতি জেলায় প্রতহেশে করিল ; তার উত্তুরাংশ দিয়া, খ,লনা, 

ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলার প্রবেশ করিল নাঃ এরপ রহস্য মন্দ 

নহে, দেখিতে গেলে, পরম্পরা সম্বন্ধে সকল স্থানের গোপের সহিত 

পরস্পর সংসর্গ চলিরা আসিতেছে; তবে কি করিয়া কুম্ঠিা গুভৃতি 

সামনের গোপ ভাল হইল অর্থাৎ বাবহাধ্য হইল ; জার বগুলা প্রভৃতি 

স্থানের গোপ মন্দ হইল তর্থাু অব্যবহাব্য হইল । ইহার হেতু কি 

“বঙ্গে বৈশ্য নির্ণর৮ প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধায় 
উক্ত পুত্তকের কোন স্থানে লিখিয়া দেখা ইর্লাছেন যে, সমস্ত গোপ জাতি 
এক, ইহারা সবলেই ছুগ্ধ দধির ব্যবসা করিয়া থাকে । এমনকি 

বিহার অঞ্চলের গোর়ালারা সমাজে এত মান্য যে, এদেশে এক্ষণে 

কায়স্থেরা যেরূপ মান্য, তাহারাও তন্তৎস্থানে সেইরূপ । এদেশের 

নিন্দিত জাতিরা যেন্ুপ জাতি হারাইলে কায়স্থ হইতে চাহে, , 
বিহার অঞ্চলে সেইরূপ জাতি হারাইলে গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দিয়া 

থাকে ।” জাতিগত ব্যাপারে সব্বত্র সমান রীতি না হয় কেন? ভোগা 
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গোয়ালাদিগের সহিত এদেশের কোন গোপে, কোন স্থানে একপাস্রে 
আহার করিধা আমমিরাছে বলিয়া নর এতদ্দেশের গোপ মাত্রেই অব্যবহাধ্য 
হই গিঘ্া?ছ 1 দন্দু শাস্তে যে সকল সংসঠগকে গুরুতর সং সর্গ বলিধা 

উল্লেখ করিহা গিয়াছে, সে সংসর্গের বিষয় অ.লোচনা করিতে গেলে, 

কাহাতেও ত জার কিছু থাকেনা! আমি অতি নিষ্ঠাবান পহিত্র বলিয়া 
অভিমান, জমস্তই ঘৃচিয়া ষায়। পরোক্ষ ভাবেই হউক অথ! প্রত্যক্ষ 

ভাবেই হউক, সকলেই সংসর্গ দুন্ট, একথা কেনা স্বীকার করিবেন । বনু 

দিন পুর্ব হইতেই হিন্দু সমাজে সংসর্গ দোষ প্রবেশ করিরাছে । ৬৬৪ 

হী; অব্দে ভারতে মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অল্পে ভাল্পে সংসর্গ 

প্রবেশাবিকার লাভ করিব, বন্ধনানে সংসর্গ চড়ান্ত সামার 'পৌচিরাছে। 

ংসর্গ রাক্ষস ভীষণ মুর্তি ধারণ করিয়া সকলকেই গ্রাস করিতেছে । 
এ সংসর্গ কি সংসর্গ নয়? এসংসর্গে কি জধ্যবহাধ্য হইতে পারে না? 

ব্রহ্গহত 7 সুরাপানং স্েয়ং -গুব্বক্ষন!পমঃ | 

মহন্ত পাতকান্তাহু: স"সর্গশ্চাপিতৈঃ সহ ॥ ৫৫ মনু ১১ অঃ 

ত্রক্মহত্যা, স্থরাপান, ৮০ রতি স্বর্ণ হরণ একং গুরুপত্রী গমন 

এই সকল মহপাতক এই মহাপাতক চতুন্টরকার,র সংসর্গও মহাপাতক 

হত্রাং সেই সংসর্গাও মহাপাতকী । দেবল বলিয়াছেন “পটথঃতানি মহ 

পাতকাদি বৃহ্বা ব্রাহ্মণ; সন্ভির্নানুসস্তাষ্যো নানু গ্রান্তোহভিশস্তঃ সর্নবকর্ষ্ম 
বিবর্জিতঃ পতিততমোভবতি” অর্থাৎ এই পঞ্চ মহাপাতরকের মধ্যে কোন 

একটা ত্রাঙ্গণে করিলে, তিনি সম্তা ফণের যোগ্য নহেন, তাহ।র অনু গ্রহ নাই, 

তিনি অভিশাপের যোগ্য. এবং সকল প্রকার দৈব পৈত্র কম্ম হতে 
বঞ্জিত হইয়! পতিততম হয়েন। কত প্রকার সংসর্গের কথাই বা 
ক্ালোচনা করিব; যথার্থ শাস্্ বিচার পুর্ববক পাতিত্যের বা তগসংসর্গের 

আলোচনা করিতে গেলে, বস্ততঃই কাহাতে আর কিছু থাকেনা । কালো- 
চিত ব্যবহারূকে অবলম্বন না করিলে কিছুতেই চলিতে পারেনা ! দেশ, 

কাল পাত্র বিবেচন! পুর্নক শাস্ত্রের মতও পরিবর্তিত হইয়া যায় । নতুবা 
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শাস্ত্র সঙ্গত সুন্মম বিচার একভাবে কখনও চলেনা এবং চলিতেও পারেনা 1 
যদ্যপি সক্ষম বিচার করাই সমাজের অভিপ্রেত হয়, তাহা! হইলে সর্বত্রই 
€সইরূপ সুন্ষম বিচার হওয়া কর্তব্য! বর্তমান কালে যে শত শত লোক 
বিপথগামী হইতেছে, তাহার প্রতিকার কর! কি সমাজের কর্তব্য নহে? 

বিহিত কর্মের অননুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠানে মনুস্যের পতন 
অনিবার্য । 

সন্ধ্যাপূজা বিহীনশ্চ প্রমন্তঃ পতিতংস্থৃতঃ | 

এতে মহাপাতকিনঃ কুস্তীপাকং প্রয়াস্তি তে ॥ ব্রঙ্গবৈবর্তী। 

সন্ধ্যাপূজা বিহীন ও প্রমত্ত (নাস্তিক) এই সকল ব]ক্তি সর্বদাই 
পতিত, ইহারা মহাপাতকী এবং কুম্তীপাক নরকে গমন করিয়। থাকে । 

শুদ্রাণাং সুপকারীচ শূদ্রধাজীচ যোদ্িজঃ। 
অনিজীবী মসীজীবী বিষোহীনো যথোরগঃ ॥ 

বদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বুষলী পতিরেব সঃ। 
স ন্রষ্টো বিপ্রজাতেশ্চ চাগালাৎ সোহ্ধমঃ স্বৃতঃ ॥ 

অর্থা শুদ্রের পাচক, শুদ্রের যাজক, যুদ্ধবিগ্রহকারী, লিখন 
বৃতিজীবী এই সকল ব্রাহ্গণ বিষহীন সর্পের ন্যায় ; ব্রাহ্মণ যস্ভপি শুদ্রাণী 

গমন .করেন, তিনি. শুদ্রাণী পতিতুল্য, তিনি ত্রাক্গণ জাতি হইতে ভ্রষ্ট 
হইয়! চগালেরও অধম হন । 

ছত্রাকং বিড় বরাহ্ঞ্চ লশুন? গ্রাম্য কুকুটম। 

পলা, গৃগতন১ঞ্ব মত্যাজগ্ধা পতেন্ছিজঃ ॥| 

অর্থাৎ ছত্রাক, গ্রামণুকর, রশুন, গ্রামকুক,), পলাশু, (পেঁয়াজ) 

ও গুন, ব্রাহ্মণে জ্ঞান পূর্ববক পুনঃ পুনঃ ভোজন করিলে পতিত হইতে 

হয়। | 

দেখুন দেখি এই সকেলের কি অভাব আছে; পনর আনা লোক ত 

এই পথের পথিক। এই সকল লোকের সহিত (ইচ্ছা সন্থেও) কি কেহ 



৩ ্ গোপতন্ব €কামুন্দী । 
পে -কশ শী শিীশাশি শপ পপ পা পার্স & সস, পন পা পিপাশিপ পপি পপ পিপিপি ৮৮ পপি আপ পিপাসা ন্ ১ 

ংসর্গ ত্যাগ করিতে পারেন ? এক্সপ পতিত ব্যক্তির সংসর্গে কি পাতিত্য 
আইসে না ১ এইরূপ শাস্ত্র্লাক্যের কি মুল্য নাই * সেইজগ্যই বলিতেছি, 

কাল পরিবর্তনের সহিত ব্যবহারেরও পরিবর্তন করিতে হয় : নতুবা সমাজ 
বিশুদ্ধ ভাবে কিছুতেই থাকিতে পারে না! কোন্ অতীত যুগে, কোন্ 
ব্যক্তি কি কাধ্য করিয়াছে কিনা, তাহার সুলতত্ব অবগত না ভইয়া, 

একেবারে সে জাতির উপর খড় হস্ত; তাহারা পদে ল্ঠিত হইলেও তাহা- 
দিগকে পদাঘাত পুর্ননক দূরে অপসারিত করা হয় । কি ভীষণ নিম্মমতা ! 

কি দয়াহীনতার পরিচয় ! সংসারে সকল প্রকৃতির লোক আছেন : 

যেমন দেবতা আছেন, তেমন দানবও আছেন দানবের উপদ্রব বড় 

ভীষণ। তিনি নিজের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন না যে, 

নিজে কোন্ অতল সমুদ্রের গর্ভে নিমভ্ভিত হইতে বসিরাছেন। শীলগুণ 

সম্পন্ন জিতেন্দ্ির শুদ্ও ব্রাহ্মণ তুল্য হইতে পাবেন এবং আচার ভ্রন্ট 

ক্রিয়াহীন ব্রাহ্ণেও শুদ্রাপেক্ষা হীন হঈতে পাবেন ; ইহা যখন শাস্ত্র 

বাক্য, তখন তিনি একবারও ভাবিয়া-দেখিবেন না, আমি কি হইঈতিছি, 

পরস! উপায়ের জন্য কত নিরুষ্ট ঘৃণ্য কম্ঘ্ন করিতে প্রস্থত হইরাছি ; 

ধন্ধের প্রতি একবার ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করিতেছিনা; কোন্ নরকের পথ, 
পরিক্ষার কঠিতে উদ্ভত হইয়াছি। স্বচ্চন্দে জাবনোপায়ের নিমিভ এমন 

কি ছাগ বরাহাদি পোষণে প্রস্থত হইয়াছি। 

মাজ্জার কুক্কুটচ্ছাগ শ্ববরাহ বিহঙ্গনান। 

পোষনননরকং ম।তি তমেব বিজসনুম ॥ 

জীবিকার্জজনের নিমিত্ত মার্জার, কুকক,ট, ছাগ, কুক্,র, বরাহ ও পক্ষী 

এই সকল (ত্রাঙ্গণে) পোষণ করিলে রোমপুয নরকে গমন করিতে হয় । 

ইহার কি অভাব আছে ? এই নিরুষ্ট ক্র করিতে কি কেহ কুষ্ঠিত 

হইতেছে 1 ইহাতে কি পতিত হইতে হর না? না এই পাপিষ্ঠদিগের 
সহিত সংসর্গ করিতে হণ না 2 শান্তর য্পি মানিতে হয়, তাহা হইলে 

সকল শান্ত্রঈ মানা উচিত 1 যাউক এক্ষণে সংসর্গের আলো6না এই 

পধ্যন্তই, থাক। যে সংসর্গের কথা লইয়া এ পর্যন্ত আলোচনা করা 



ষষ্ট পরিচ্ছেঙ্। ডি ৬ 
লারা পা ৯৪ ০:০৮ এক ৮ ০ হা আপস আপ শাটল সপ সত পা আজি সা পাপা আর পপ | পি গত সপ পাপ পপ অপ সপ উপ আজ চি 

হচল, সেই ভোগা গোয়াল প্রক্ুত অবব্যহার্য্য কিনা,. সেই সম্বন্ধের 

তথখান্রসন্ধান করা অনগ্র কর্তব্য । পাপী হঈদলে তবে ত তাহার সংসর্গে 

কা।ভত্য আইসে? এক্ষণে সেই ভোগা গোরালারা গেরু দাগে বলিয়া 

পতিত কিন। £॥ তাহা দেখা যাউক । 

বিছ্/ানিধি মহাশয় ভোগা গোয়ালারা গেকরু দাগে বলির যে, 

অববাহাধ্য হইয়াছে বলিলেন, ইহা কি তাহার সঙ্গত কগা 2 

যে জাতির উপর গো প্রতিপাঁলনের ভার ত্রঙ্গা স্বয়ং অপণ করিয়া! 

গি)।7ছেন, তাহার! ক্ষুপা তৃৰ্া, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে গোসমুহকে 

রক্ষ/ করিবে কি না? কোন কঠিন পীড়া উপস্থিত হইলে, তাহার 

প্রতিবিধানের নিমিত্ত বিধিমত চিকিৎসা করিবে কি না? একথা কেনা 

সাকার করিবেন । গো-কুলের ধ্বংস হেত্ুই ত আমাদিগের ধ্বংস 

হইতেছে । আমাদিগের সকল উন্নতির মূলই গো-কুলের রক্ষা । শান্সে 

বলিরাছে “ভক্জিগগোকুল রক্ষারামেতছুন্নতি সাধনম্।” সকল উন্নতির 
মুলত গো-কুল রক্ষা বিষয়ে ভক্তি । স্বাস্থ্য বিহীন হইয়! প্রতিনিরত 

কত শত গো মুভ্যমুখে পতিত হইতেছে তাহার কি ইয়ন্তা আছে। এই 

নিমিভই আমা দিগের দুর্দশা ও বুদ্ধি পাইতেছে । যত দিন আমরা গোমাত 

সেশায় নিযুক্ত না হইব, ততদিন আমাদিগের ছুর্গতি কিছুতেই ঘুচিবে না । 

বিছ্যানিধি মহাশয় বাধ করি গোরুর গায়ে দাগ দিয়া গো-চিকিৎ- 

স[টা কুকাধ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন । নতুবা গে|রুদাগে বলিয়া ভোগা 

গোরালারা অবব্যহাধ্য হইরাছে, একথা লিখিবেন কেন 2 কোন 

ঞাঞ্ষণের চিকিৎসার্থে তাহার অঙ্গাদি যদ্ধপি চ্ছেদ করিবার আব্শ্বক 

হয়, তাহা হইলে ব্রাক্গণ শরীরে অস্ত্াথাত অপরাধে কি সেই চিকিৎসক 

পাপভ।গী হইবেন  শাস্বে' বলিয়াছেন রোগ শান্তির নিমিত্ত গো- 

রক্ষকেরা গোয়ের বিধিমত চিকিৎসা করিবে । অগ্নি শক্মাদি প্রয়োগ 

করয়াও সাধ্যমত রোগ উপশমনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইবে । এমন কি 

সেরূপ চিকিওসা দ্বারা গোয়ের মৃতু হইলে, সে চিকিৎসককে পাপত্ডাগী 

হইতে হয় না; বথা-- 



৮ গোপতত্ব কৌযুদশি। 

যন্ত্রণে গো চিকিৎসাগ্কাং মুঢ়গর্ভ বিমোচনে । 

যত্বে কৃতে বিপভ্তিঃ সযাং প্রায়শ্চিশ্তং ন বিদাতে 

ওষধং স্লেহমাহারং দদদেগা ব্রাহ্মণেযুড । " 

প্রাণিনাং প্রাণ ৰিত্তার্থং প্রার্মশ্চিত্তং ন বিদ্যতে || 

দাহচ্ছেদ শিরাভেদ প্রযতৈরুপ কুর্ধভাহং । 
দ্বিজানাং গোহিতার্থং ব' প্রায়শ্চিন্তং ন বিদ্যতে ॥ প্রাঃ তব: । 

অর্থাৎ “যন্ত্রণে” ব্যান্ত্রাদি মারিবার নিমিত্ত রুত যন্ত্রে অথবা শস্ত্রাদি- 

রূপ যন্ত্রে এবং গো চিকিৎসার নিমিত্ত ও ম্বতগর্ভ মোচনের নিমিন্ত যত্তু 

সন্কেও গোয়ের মৃত্যু হইলে. প্রায়শ্চিন্ত্ নাই | গো, ব্রাহ্মণ ও অন্য প্রাণি- 

দিগের প্রাণ রক্ষার নিমিন্ত কোন রূপ ওষধাদি এবং কোন শ্রেহ দ্রব্যাদি 

(তৈলাদি) প্রয়োগ করিয়া দৈবা গবাদির মৃত্যু হহলে, প্রায়শ্চিত্ত 

করিতে হয় না উত্তপ্ত লৌহাদিদ্বারা দগ্ধ, কোন অংশের চ্ছেদ, এবং 
কোন শিরাচ্ছেদ, ব্রাহ্মণ ..ও গোয়ের হিতার্থে যত্র পুর্বক কৃত হইলে, 

এমন কি তদ্দ্রার মুত উপস্থিত হইলেও পাপভাগী হইতে হয় না । 

ক্রিরমানোপকারেধু মতে বিপ্রে ন পাতকম্। 

বিপাকে গে। বৃষাশাঞ্চ ভেষজাগ্রি ক্রিয়াস্থচ 7? প্রাঃ তন্ব। 

অর্থাৎ উপকার নিমিত্ত ক্রিয়মান কোন কন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণের 

মৃত্র্য হইলে ও গুঁষধ এবং অগ্নি ক্রিন্নার নিমিত্ত গো এবং বৃষের মৃত্যু 
হইলে, সেই প্রয়োগ কর্তাকে পাপভাগী হইতে হয় না? বিদ্যানিধি 
মহাশর একজন বিখাত পণ্ডিঠ হইয়া গো দাগিলে “ভোগা গোয়ালা” 

হইরা অব্যবহার্ধ্য হইতে হয়, লিখিলেন, উহাতে আমরা বড়ই বিস্মিত 

হইতেছি । 
চি 

বন্ধতর গো লইয়া যে জাতিরা সর্ববদা বাস করিয়া থকে, এসকল 

. কর্ম ষে তাহাদের পক্ষে অবশ্যন্তাবী। কোন দৈবদুর্নিপাক উপস্থিত 
হইলে, এমন কি নিজের আত্মাকে উপেক্ষা করিয়া গোকে রক্ষা! করিবে । 
ফ্এবিষয়ে বিশেষ করিয়া দেখা ইয়াছেন ? 



যষ্ঠ- পরিচ্ছেদ ' ৬, 

উষ্ষে বর্ষতি শীতে বা দারুতে বাতি বা ভূশম্। 
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গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে এবং প্রবল ঝটিকাদিতে আপনাকে রক্ষা না 

করিয়া গোকে রক্ষা করিবে । এই সকল বচনাদি দ্বারা অবগত হওয়া 

যাইতেছে যে, নিজের জীবন তুচ্ছ জান করিয়া গোয়ের জীবন রক্ষার 
জন্য সতত যত্রবান থাকিবে এবং চিকিৎসার নিমিত্ত নানাবিধ উপার 
উদ্ভাবন করিয়! রোগাপনয়নের ব্যবস্থা করিবে; তজ্ভন্য গোয়ের, 

অঙ্গাদি দগ্ধ করিতে পারিবে । শাস্ত্রে বদ্যপি এই সকল করিবার ব্যবস্থা 

রহিল, হবে কি অভিপ্রারে বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, গোর দাগে 

বলিয়া “ভোগা গোয়াল।” হইয়া অব্যবহাধ্য হইয়াছে ; ইহাত আমরা 

বুঝিতে পারিলাম না। “ভোগ! গোয়ালারা ” স্বতন্ত্র গোপ হউক 

তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই ; কিন্তু গোরু দাগিলে অব্যবহাধ্য হইতে 

হয়, ইহ1 কদাচ স্বীকার করিতে পারা যায় না। এক্ষণে এই সকল 

যুক্তি প্রমাণদ্বারা স্থির হইল, গোদাগার নিমিত্ত গোপ কদাচ পাপী নহে; 

স্তরাং অব্যবহাধ্যও নহে । অতএব উহাদের সংসর্গে এতদ্দেশের 

অন্যান্য গোপে যে অবাবহার্্য হইতে পারে ন!, ইহ! সহজেই বুঝা গেল । 

এই দাগার কথা লইয়া আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চিকিৎসা 

নিবন্ধন গোয়ের উপকারার্পে গোলোম দগ্ষে কোনরূপ প্রত্যবায় নাই 
কিন্তু স্থানে স্থানে গোপে বৃষোতসর্গে বুষকে উত্তপ্ত লৌহ শলাক৷ দ্বারা 

(গাত্রলোম) দগ্ধ করতঃ অযথা কষ্ট দিয়া থাকে বলিয়া সমাজে হেয় 

হইয়াছে । বেশ প্রশ্ন উত্থাপন কর! হইয়াছে । এই প্রশ্নের উত্তরে 
প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, বৃষাঙ্কনটী কি শাস্ত্র গর্ত £ শাস্ত্র গর্হিত 
কম্ম করিলেইত পাপী হইতে *হয়। ইহারা এই যে কর্ম করিতেছে, 

ইহা কি শাস্ত্র গহিত2 শাস্ত্রে বিধানুসারে ধর্মমূলক কাধ্যইত 

করিতেছে। প্রেতত্ব বিমুক্তি হেতু বৃষোশুসর্গের আবশ্যকতা এবং সেই 
উৎসর্গী কৃত বুষের হল শকটাদিতে যোজনাশঙ্কা৷ হেতু স্থিরতর চি 
চিহিত করিয়। দিবার প্রয়োজনতা । শান্্রকারগণ এ স্থিরতর চিহ্ন গোপালকের 



শগ : গোপতত্ব কৌমুদী | 
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দ্বারা করাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তভ্ভন, আজ এ কাধ্য 
গোপে করিয়া থাকে এবং উহাদেরই এ কাধো অধিকার আছে, অন্যের 

উহাতে অধিক!র নাই । 

খত্বিকগণ ষ্ত্তীয় বৃষ কুক্কুমাদি দারা ত্রিশুল চক্র অঙ্কন করিলে, 

পশ্চা গোপালক সেই অন্কদ্বর স্পন্টী করণ করিয়া! থকে : এইরূপ শাস্ 

বাক্য । শাস্ত্রে বলিতেছেন-_- 

ততোইরুশেন গঞ্ধেন “মান/স্তাক* ইতীরয়ন। 

বুদোস্য দক্ষিণে পার্শে তিশ্লাঙ্গং সমালেখেহ ॥ 

“বুষহনীতি', সপে হস্ত চক্রাঙ্কমপিদশয়েহ। 

তপ্সটেন পশ্চাদয়ল। স্পষ্টোভাবেব কারয়েত ॥ 

ইতিচ্ছন্দোগ পরিশিষ্ট । 

অর্থাৎ “মানস্কোক” এই মন্ত্র পাঠ করিরা বুষের দক্ষিণ পাশ 

কুরমাদি দ্বার। ত্রিশুলাঙ্ক লিখিবেন এবং ''বুষোহাসীতি” মন্ত্রের দ্বারা 

বৃষের বাম পাশ্পে চক্রাঙ্ক *লিখিবেন । পুনরায় সেচ অস্কন দ্বর উত্তপ্ত 

লোহ দ্বারা স্পম্ট করাইবেন । 

ছোতর্বস্ববুগং দদ্যাং স্বর্ণ কাঁ'সামেবচ। 

অরস্কার।য় দ্াতব্যং বেশুনং মন"সপ্গদতম্ ॥ 

হোতাকে বুগ্মবস্ত্র ও কাংস্য স্থবর্ণাদি দান করিবে এবং আরক্ারকে 

তাহার মনোমত বেতন দিবে ৷ ম্মার্তরবূণন্দন “ অয়স্কারার়” হ্থ করিলেন 

“ত্রিশূল চক্রস্পষ্টী কর্রে গোপালকায়” ভবদেব ভট্ট সামবেদার বুযোত- 

সর্গে লিখিলেন, “ন্থুম্ষাপিহ্েন লৌহেন 'গেপালকেন তাবস্ধৌ প্রস্ফা 
টর্লে” উত্তুপ্ত লৌহ দ্বারা গোপালক সেই অস্বদ্য় পরিক্ষট করিবে । 
ব্জুবেব্দীয় বুষোশুসর্গে লিখিলেন, “অরক্কার রূপ গোপালস্ত শ্ক্সপিতেন 

লৌহেন তাবক্কৌ স্পন্টয়ে ।” অয়ক্ষর রূপ গোপালক উপ লৌহ 
দ্বারা সেই অন্কদ্বয় স্পষ্ট করিবে | 



 শ্যঠ পরিচ্ছেল। শষ, 
এ এক পপ তত পা “পপ ০৯৮ 0 ক পা লক পাস সর আর পা আশি আআ পপ সা সপ আপ পা ০ পাপী? সত পচ ৬৭ আপ পপ আপ | আজ সা আপ 9 পপ পপ ৯০০ পপি টু অপ 

শন্্রকারগণ এই কর্মের ভার এই গোপজাতির উপর অর্পণ 

করিলেন, তখন কেননা ইহারা একাধ্য কঠিবে! অবশ্য ইহাদিগের একাধ্য 

করা সক্তোভাবে বর্তন্য; বরং একাধ্য না করিলে ইহাদিগকে পাপ ভাগী 

হইতে হয়। কারণ শান্ত্রবিহিত কন্মের অননুষ্ঠানে পাপভাগী হওয়ার 
ব্যবস্থা আছে । 

বিছিতসানগ্রষ্ঠ।নান্নিন্দিতসাচ সেবন।ৎ। 

অনিগ্রহাচেন্দ্িয়ানাং নরঃ পত্তন মুচ্ছতি ॥ 

শাস্্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না করা এবং শাস্সস নিন্দিত কর্দের 

অনুষ্ঠান কর| ও ইন্দ্রিরিগণের অদমন হেতু মনুষ্যের পতন হইয়া থাকে 
অর্থাত পাপভাগী হয়। অতএব দেখ দেখি, বৃষ দাগ! গোপের অবশ্য 

কর্তব্য কণ্ম কিনা বুধ দাগিয়াছে বলির গোপে পতিত হইয়াছে, 

এ কথ| বলা কতদূর অপঙ্গত। আর যগ্ভপি পতিতই হইল, তবে কেন 
পুনরার এঁ পতিত ব্যক্তিগণের দ্বারা এন্নপ একটা বজ্ৰীয় কাধ্য করান হয়? 

বৈদিক যজ্ঞের প্রধান দ্রব্য যে বুষ, তাহাকে এরূপ অপবিত্র জাতি ছারা 

স্পর্শ করানত কখনই উচিত হয় না? আবার হো ত্রাদির হ্যায় ইহাদিগকে 

আদর করিয়! বেতন দিবারই বা ব্যবস্থা কেন? পুর্েবেই বলিয়ছি দানব 

প্রকৃতির লোক গুলার উপদ্রব বড়ই ভীষণ । শাস্ত্রের ধার ধারেন না, 

অথচ শাস্ত্র বিচারে অহংমন্থ হইয়া “একমেবাদ্বিতীয়ং” জ্ঞান করিয়। 

থ|কেন। শাস্ত্রী কন্ম্ন বা লৌকিক কর্ম, কোন কন্মই ঘখন ইহাদিগের 

নহিলে চলেনা, তখন কোন্ কণ্মে ইহার! অব্যবহা্য, তাহাত বুঝিগ়া উঠিতে 
প1রিলাম না । স্পন্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাগাঙ্গের নিমিত্ত এবং 

স্বামাত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত স্থিরতর চিহ্ন করণে কোনই প্রত্যবায় নাই । 

স্থির চিহ্ন কৃতেনাম্পি স্বাম]াদি জ্ঞাপনায়তু । 

যাগাঙ্গ চিহ্ন করণৈর্নদোষৈ লিপাতে নর ॥ প্রায়শ্চিত্ত কারিক]। 

এক্ষণে বেশ বুঝা গেল, গোপ শাস্ত্রীয় দোষে কদাচ দোষী নহে। 

শ্রান্সতঃ ব্যবহারতঃ যদ্পি গোপ দোষ ভাগী হইল না, তবে কি রূপে 

দোষী হইল তাহা পাঠক মহোদয়গণই নির্যয় করুন। . 



কাবু গোপতন্ব কেমুধী ৷ 

পক্ষান্তরে তর্কের অনুরোধে এই বুধাঙ্কন "সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

কুস্কুমের দ্বারা অস্কিত ঘে ব্রিশুল চক্র চিহ্ন, তাহ! পশ্চা উত্তগু লৌহ 
দ্বারা স্পন্ট করাইবে । কে করিবে, এবচনে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই । 

পুর্বেবির বচনে “অয়স্কারায় দাতব্যং বেতনং মনসেপ্সিতম্” অয়স্কারকে 

মনোমত বেতন দ্রিবে। এই টুকু মাত্র লেখা আছে; অয়স্কারের দ্বারা 
উক্ত অঙ্ক ছয় স্পঙ্ট করাইবে, একথা কিছু লেখা নাই। স্ার্ত ভট্টাচাধ্য 

“অয়ক্কারার” শব্দে অব করিলেন, 'পত্রশূল চত্রস্পষ্টীকর্ররে গোপালকায়* 

ত্রিশুলচক্রচিহ্ু অয়স্কার অর্থাৎ গ্লোপালক স্পঙ্ট করিবে; স্মার্ত এইরপ 

অর্থই করিলেন । স্মার্ত এরূপ অর্থ কোথা হইতে করিলেন? অয়ক্কার 

শব্দের অর্থ লৌহকার , ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, উক্ত বচনস্থ 

অয্পস্কার পদের অর্থ টীকাকার রাধামোহন গোস্বামী করিয়াছেন “লৌহকার” 

স্কল অভিধানেও এ লৌহকার অর্থই আছে, স্তরাং অয়স্কার অর্থে 
কখনই গোপালক হইতে পারে না! ঞধিগণের বচনানুসারে ত্রিশুলচক্র 

স্পন্ট করিবার কথ! কণ্মকারের গোপালকের নহে । 

স্সার্ত কি অভিপ্রায় কন্ধ্নকারের বোঝা, গোপালকের মস্তুকে 
চাপাইলেন $ বুষলোম দগ্ধ জনিত পাপ গোপালক জাতিই সহা করিতে 

সমর্থ এই অনুমান করিয়! কি? ০সবকের লঘু অপরাধ প্রহণীয় নহে, 
এই অভিপ্রায়েই বোধ করি স্মার্ত ভট্রাচাধ্য মহাশয় কম্মকারকে ত্যাগ 

করিয়া গোপালকের উপরই উক্ত ভার ন্যন্ত করিয়াছেন । প্রাচীন মতে 

বুধলোম দগ্ধে পাপন আছে । সেই পাপ ব্রাহ্ধণ ভেজেনে দ্বারা নষ্ট হইয়! 

যায় । বথা-- 

ক্রিক্সমানে বুষোতসর্গে লোমদাহোহভিজারতে | 

বুষভঃ পীভ্যতে তেন শাম্যতে,দিজ স্ফোজনাত॥ ব্যাসঃ। 

অস্জু্ বষোতসর্গে ববলোম দগ্ধ জন্য পাপ ব্রাহ্মণ ভোজনের দ্বারা 

প্রশমিত হইআ্সা থাকে 1 ব্রাঙ্গণ দিগকে ভোজ্য সামগ্রী দানের বাক্য 
যথা “'রুতৈতহ বৃষোৎসর্গকন্মরণি এতহুৎস্ষ্ট বৃধলোমদাহজনিতপাপক্ষয়- 

মোভোজ্যান্তেতানি বহুপর্পিকষািত্রাক্ষণেভ্যঃ সংপ্রদদে 1” কোন কোন 



হষ্ঠ পরিচ্ছেদ । চি. 

রা বা, রা খাও জা এ সপ ০০৩ 
সস শপ পপ স্পা 

স্থানে বে সকল গোপে এই কাধ্য করিত. এক্ষণে এই অনুসারে তাহারা 

ইহা পাপ জনক জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে 1 অধিকন্তু আরও 
তাহার! বলিতেছে, ম্ার্তের কথানুসারে নয় গোপেরই এ কার্য্যটা কর্তব্য 
হইল ; কিন্তু আমরা ত প্রকৃত গোপ নহি কেননা কোন কোন স্থ'নের 

সমাজের মতে প্রকৃত গোপ সদ্গোপ ; যেহেতু যে স্থলে যত গোপ শব্দ 

উল্লেখ আছে, তাহারা বলিয়া থাকেন, ও গোপ সদ্গোপ; “গোপমালী 
তখাইতলীতি” এ গোপও সদ্গোপ ; সুতরাং সর্বত্রেই যদ্যপি গোপ শব্দে 
সদ্্গোপ হইল, তবে বুষাঙ্কন স্থলের গোপটী কেননা সদ্গোপ হইবে £ 
অতএব বৃষাঙ্কন কার্য)টী তেথাকার) সদ্গোপেই করিবে, আমাদের উহাতে 

অধিকার নাই । বিশেষতঃ বদ্ধমান জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে ইহার আলোচনা 
অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা বুষাঙ্কন পরিত্যাগ করিয়াছে, 
তাহাদের উপর কতকগুলি অবিবেকী ছুন্দান্ত ভীষণ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ 

অগ্র পশ্চাণ্ড বিবেচনা রহিত হইয়া ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিতেছে । 

বদ্ধমানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্থানে স্থানে ছুই একজন এমন উগ্র 

প্রকৃতির লোক আছে বে, তাহারা কদাচ স্যায়-যুস্কির বশবর্তী নহে ; 
নিজেদের উর্বর মস্তিক্ষে যাহা কিছু উদ্ত,ত হইয়াছে তাহাই একেবারে 
বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে । দুবিলের উপর বল প্রয়োগ করিতে সকলেই 

সমর্থ ; সে সম্বন্ধে কোন বিচারের প্রয়োজন হয় না। পাশ্চাতা শিক্ষা 

প্রভাবে সকলক'রই চক্ষু ফুটিতেছে । ব্রিটিশ সম্রাটের অনু গ্রহে কেস্ছ 

কাহারও অধীন নহে; এই প্রজ'তন্ত্ররাজ্যে সকল প্রজাই স্বাধীন । 

পৃর্স্বের স্থার্থান্ধ সমাজপতিদিগের গণ্ডির ভিতর থাকিতে আর কাহারও 
ইচ্ছা নাই। সকল সম্প্রনারই এক্ষণে নিজেদের সম্প্রনায়কে উন্নত 

করিবার জগ্য, আচার ব্যবহারে+ পরিবর্তন, পরিবর্ন ও শিক্ষা বিস্তারে 
প্রন্নাসী। এ বিষর়ে যাহারা বিরোধী তাহারা! কদাচই মানব নহে, 

তাহারা নিশ্চয়ই দানব । নিজেদের সামান্ স্বার্থের ক্রস নিবন্ধন কোন 

একটা সম্প্রনারকে উন্নত হইতে দিবে না; তাহাদের উপর অবথা 

অত্যাচার করা হইবে ! কি নৃশংসতার পরিচয় । বদ্ধমান জেলার স্থানে 



৪ গোপতত্ব কোৌমুদী। 

স্থানে গোপ জাতির উপর যে, কতকশুলি লোকে নির্দয় ব্যবহার করিতেছেন 

তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরূ্ধ এবং ব্যবহার বিরদ্ধ । যে যে স্থানে গোপ 

জাতির জল ব্যবহার করিতে কুষ্ঠিত, সেই সেই স্থানে গোপ জাতির স্পৃষ্ণ 
ঘ্বৃতপক্ক কা তৈল পক্ক দ্রব্য এবং ভূষ্ট তগ্ুল প্রভৃতি সামগ্রী অনায়াসে 

উদরসাৎ করিয়া থাকেন । যে জাতিকে অপবিত্র জ্ঞানে তাহাদের জল 

ব্যবহার করা হইল না; তাহাদের স্পষ্ট খাজা, গজ, মেঠাই, মিহিদান। 
বদে, জেলাপী চাউলভাজা৷, চিড়েভাজা প্রভৃতি কি করিয়া গ্রহণ করা 

হয়? এই সকল দ্রব্য গোপের ছারা স্থানান্তরে প্রেরণ করা হয়; যদ্যপি 

এ কথার উপর কোন গোপে' কোন কথা কহে, অমনি তাহার উপর 

উত্পীড়ন আরম্ভ হইল, তাহার আর নিস্তার নাই, তাহাকে প্রাম হইতে 

বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। ধন্য 'মহণ্পুরুষগণ ! ধন্য তোমাদের 

বিচার! তোমাদের হানেঈ হিন্দু সমাজের লীলাবসান হইবে | এ 
কল স্থানের কথা আলোচনা -করিতে গেলে, স্বতন্্ একখানি পুস্তক 

হইয়া পড়ে; স্থতরাং এ বিষয়ে এক্ষণে ক্ষান্ত হওয়(ই কর্তব্য। পুনশ্চ 

প্রকৃত প্রস্তাবের আলোচনা করা ষাউক। 

প্রসঙ্গ ক্রমে -বিদ্যানিধি মহাশয়ের আর একটী কথা এস্থলে 

উত্ধাপন করা যাইতেছে । উক্ত “বঙ্গে বৈশ্ঠা নির্ণয়” পুস্থকেরই কোন 
স্ছলে বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিতেছেন যে “বঙ্গীয় পল্লব (বল্পব) গোপের 

জল ব্রাঙ্গণ প্রত্ভৃতি উচ্চ জাতির অব্যবহাধ্য নহে ও উহাদিগের কৃত দধি, 

দুগ্ধ, ক্ষীর, ছান! প্রভৃতি চিরকালই সকল সমাজে সাধারণ রূপে চলিয়া 

আসিতেছে; কিন্তু উহারা কতকগুলি নিকুষ্ট কন্দমন (অর্থাৎ বসের 

 কোষচ্ছেদন) করে বলিয়া বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে পতিত ।” 

এস্থলে আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়কে ছুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি । 

বিদ্ভানিধি মহাশয় ত “সম্বন্ধ নির্নয়” লিখিবার কালীন অনেক দেশের 

২বাদ লইয়াছেন এবং ন্বয়ংও অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন; 

কোন স্থানের গোপ কুলের কলঙ্ক স্বরূপ নিকৃষ্ট ব্যক্তিও কি এই হিন্দুর 



যঠঠ পরিচ্ছেদ-। দু 

বিরূদ্ধ অতি নিকৃষ্ট কর্ন করিয়াছে বাঁ করিতেছে ইহা কি নয়ন গোচর 
করিয়াছেন? তাহা বোধ করি করেন নাই; বোধ হয় কেবল মাত্র 
জনশ্র্ততির বশবর্তী হইয়াই এরূপ লিখিয়াছেন। বে হিন্দুজাতি প্লোকে 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানে পুজা করিয়া থাকে ; সেই জাতি কি এই 
রূপ জথঘন্ন পাপজনক কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে? সেই জগ পুজ্যা 

সৌরভেয়ী গোদেবতার অঙ্গে অস্ত্র ক্ষেপ করিবে ? কোন্ হিন্দু এরূপ 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে ; তাহার মত ব্যক্তির এরূপ লেখা কদাচ 

উচিত হর নাই। যখন: দেখিব এইরূপ গ্রেচ্ছোচিত কার্যে হিন্দু জাতি 

হস্তক্ষেপ করিতে উদ্ভত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বুঝিব, সেই জগতের 

নিয়ন্তা ও একমাত্র শাসনকর্তা, পাপ পুণ্যের ফলদাতা ; সেই সকল দুর্বৃত্ত 

দিগকে নাশ করিবার জগ্য আবিভূ তি হইয়াছ্ছেন। এরূপ অত্যাচার তিনি 
কখনই সহা করিবেন না ; নিশ্চই ইহার প্রতিকার করিবেন ! 

বিভ্ভানিধি মহাশয়ের এ লেখায় আমাদের আরও ছুই একটা কথা 

বলিবার আছে । তিনি লিখিতেছেন “ইহারা কতগুলি নিকৃষ্ট কর্ম করে 
বলিয়়াই বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে পতিত ।+ ইহারা সকলেই যদ্যপি 
নিরুন্ট কমই করিল, তবে কেন “বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে পতিত 
হইল ? সমগ্র দেশের সমগ্র গোপ জাতিই কেন পতিত হইল না ? সেই এক 
কণ্্ন করিরা৷ কতক পতিত হইল : আর তাহাদের কতক স্বজাতিগণ পতিত 
হইল না? এবূপকি কদাচ সম্ভব হইতে পারে $ অতএব বেশ জানা 
যাঈতেছে যে, উক্ত বিছ্ভানিধি মহাশয় চিন্তা না করিয়া, সাধারণ লোকের 
যায় জন শ্রতির বশবর্তী হইয়া! এ অযথা অপবাদ বাক্যের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন পূর্বক এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। নতুবা 
(নদীয়া জেলার মধ্যে) বগুলা, শিবনিবাস, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের গোপ 
অব্যবহার্ধ্য হইল, আর কুষ্টিয়া, কুমারখালি প্রভৃতি ৮।১০্টী রেলফ্টেশন 
তফাৎ স্থানের উহাদিগের স্বজাতি আত্মীয়গণ অব্যবহার্য্য হইল না 2 
ইহা কতদূর অসঙ্গত কথা । অস্যান্য স্থানের তুলনায়, বগুলা। শিবনিবাস 



বত ৃ গৌপতব কোমুদী। 

কৃষ্গঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পোপেরা বদ্যপি এ কর্মী করিতে পরে, 

তাহা হইলে ৮1১০টা রেল ফ্টেশন মাত্র ব্যবধান কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি 

স্থানের গোপেরা' এঁ কার্য ফে করিতে পারে না ইহ! কি কাহারও 

বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে» সুতরাং ইহা যে ঈর্মামূলক কল্পনা 

বাক্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহে নাই। আরুও একটী রহস্য 

দেখুন, এঁদপ নিকৃষ্ট কর্ম করতঃ কুথা কলক্ক ভার মন্তরকে বহন করিয়া 
যাহারা পতিত বলিয়া প্রতীফমান হইতেছে উহাদিগের কর্তৃক ভোজন 

যোগ্য কোন স্পৃষ্ট সামগ্রী বা জলাণি ব্যবহার করাত কোন রূপেই উচিত 
হয় না? পতিত ব্যক্তির জলার্দি ব্যবহার ত কোন শান্সেই ন্নাই £ 

আবহমান কাল এই পতিত ভাবাপন্ন জাতির স্বহস্তের জল মিশ্রিত পাক 
করা দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা কি করিয়া সকল সমাজে সাধারণ ভাবে 

চলিয়া আসিতেছে ১ এযাবশ কাল পুরুঘানুত্রমে ততোজনে সকলেইত 

পতিত হইয়ী গিয়াছেন। কোন কোন স্থানের বিচার ধুরহ্ধর মহাপুরুষ- 
গণ মীমাংসা করেন, গোপ জাতির কৃত দধি, দুগ্ধ, ক্ষার, ছানা প্রভৃতি 

ভোজন করা যায়, ভুল খাওয়া যায় না॥ সেই মহাপুরুবদিগকে 

জিজ্ঞাসা, করি যে 

তাগুস্থিত মতোজ্যান। মপঃ পৃতাপয়োদধি। 

ব্রাঙ্গণ; ক্ষত্রিয়ো বৈশ্ঠঃ শূদ্রশ্চেবোপসর্পাতি 1 
বরহ্গকৃর্জোপবাসশ্চ যাজা বর্ণস্ত নিষ্কৃতি2। 

শৃদ্রন্ত নোপবাসন্ত দিনেনৈকেন শুদ্ধ্যাতি ॥ 
প্রাকষশ্চিত্ত বিবেক: 1 

অর্থাৎ ফাহারা' অভোজ্যান্ন (যাহা'দিগের জলামাল্লাদি তোজন 
করিতে নাই) তাহাদিগের ভাশুস্থিত জল ও দধিদ্বপাদি ভোজন করিলে 
আাঙ্গপের ব্রশ্ষাকূর্চোপবাস ব্রত এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উক্ত তের 
পাদে পাদ ন্যুন এবং শুদ্রের নক্ত ব্রতাচরণ রূপ' প্রায়শ্চিত করিয়া শু্ধি 
লাভ করিতে হয়।।॥ বাহাদিগের জল খাওয়া যায় না, তাহাদিগের 



যষ্ট পরিচ্ছেদ, ৭৭ 

ভাগুশ্মিত দধি. ছুগ্ধ প্রভৃতি কখন কি খাওয়া, ফায় 2 ইহাদিগের জল 

যদ্যপি অব্যবহার্্য হইত, তাহা! হইলে বিচার শ্দ্য আন্ছের ন্যায় সমাজ 

কথন কি এ সকল গব্য দ্রব্য ভোজন করিতেন? নিশ্চয়ই ইহার কোন 

না কোন একটা ব্যবস্থা থাকিত। উক্ত মহাপুরুধদিগের মতে বিশুদ্ধ 

গোপের নিকট হইতে ত এ সকল দ্রব্য গ্রহণের ব্যবস্থা কন্িতে পারিতেন ; 

কেন এই অপবিত্র গোপের নিকষ্ট হইতে এ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতে 

বাধ্য হইলেন! উঁহাদিগের মতে এ দেশে উহাদের পকিত্রু গোপের 

সংখ্যাওত অল্প নহে! সমাজ অনায়াসে তাহাদের কৃতদ্রব্য গ্রহণ করিয়া 

দেব, খষি, পিতৃুলে ক্দিগকে তন্দ্রা আপ্ঢাফিত করিতে পারিতেন বৃথা 

এই অপবিত্র গোপের কৃত দধিদুদ্ধাদি খাওয়াইয়া' বা খাইয়া অধনপাতে 
ধাইবার প্রয়োজন ছিল কি? তাহা হইলে আর ওরূপ কষ্ট কল্পনা 
করিয়া বুঝাইতে হইত না, গোপজাতির গব্যদ্রব্য খাওয়া, যায়, জল খাওয়া 
যার না এবং আরও বলিতে হইত না যে, অন্য অপবিত্র ব্যন্তির আনীত 

ফলপুস্পাদি গ্রহণের ন্যায়, ইহাদিগের কৃত দধিদুষ্ধাদি গ্রহণ, করা, যায়৷ 

কোন্ প্রমাণের দ্বারা দেখান হয় যে, গোপের দধিদুষ্ধ খাওয় যায়৷ 

জল খাওয়া যায় না; যদি বলেন-_ 

গোকুলে কন্দশালায়াং। তৈল যন্্রেক্ষযন্ত্রয়োহ । 

অমীমাংস্তানি শৌচানি স্ত্রীবু বালাতুরেষুচ ॥ 

গোকুলে অর্থাৎ£গোগৃহে, ধান্যাদি ভর্ভন গৃহে, তৈলযন্ত্রে ও ইক্ষু- 
যন্ত্রে এবং স্ত্রী বালক ও আতুর ব্যক্তিতে শৌচাশোঁচ বিচার কাঁরিবে না । 
এই বচনের দ্বারা কি বুঝাইতেছে গোপের কৃত গব দ্রব্য খাওয়া যায়, 
জল খাওয়! যায় না? স্ত্রী, বালক ও রোগী ইহারা সর্ববদ! অপবিত্র 

হইলেও ইহাদিগের শোঁচাশোঁচ যেমন বিচার করা চলে না, তেমনি গো- 
গৃহে ধান্যাদিতর্জজন গৃহে, তৈলযন্ত্রে এবং ইন্ছুযন্ত্রে পবিভ্রভাকে বা' পবিত্র 
বস্থায় দ্রব্য সকল কৃত না; হইলেও, উহা কর্দাচ অপবিত্র হইবে না ॥ এই 



থ্৮ গোপন কৌমুদী ' 

অভিপ্রায়েই এই স্থলে শৌচাশৌচ .বিচার নিষেধ হইয়াছে। গোপের 

বি ভূগ্ধ খাওয়া বার, জল খাওয়া বায় না, এ কথা আসিতেছে কোথা হইতে? 

অপবিত্র ব্যক্তি কর্তৃক আনীত ফল পুষ্পাদি প্রেংক্ষণ করিয়া লইবার 

বিধি আছে “পুস্পাণাঞ ফলানাঞ্চ, প্রোক্ষণাৎু শুদ্ধিরিষ্যাতে” প্রোক্ষণ 
করিলে ফলপুষ্প যেমন শুদ্ধি হয়, তেমন কি অপবিত্র জাতির কৃত পাকের 

বু শুদ্ধি হয়? তাহা হইলে ত চগ্ালের পাকের দ্রব্য প্রোক্ষণ 

করিয়া লওয়াঁ ষাইতে পারে ? . এইরূপ বিচারমুঢ় ব্যক্তিদিগের বিচার 

কত দূর হ্যার সঙ্গত, তাহা পাঠক মহন্ছোদয়গণ বিচার করুন। একথা 
লইয়া আর মিছামিছি বকিবার প্রয়োজন দেখি না। বড়ই দুঃখের 

বিষয় ফে যথার্থ শাস্্র বিচার পুর্দবক এ জাতি দোথা নির্দোষা পর।ক্ষা 
করা হইতেছে না, সেই অন্ধ বিশ্বাসকেই অবলম্ষপ* করিয়া এ যাবৎ কাল 

নাসিকা কুঞ্ন, শিরশ্চালন প্রভৃতিই করা হইতেছে, কি নিদারুণ 

অত্যাচার! হে সমাজ সংস্কারকগণ' জাপনারা নিরপেক্ষ -ভাবে সকল 

ংস্কার বিষয় আলোচনা করিয়া হিন্দু সমাজে শান্তি স্থাপন করুন ; 

বিনা কারণে আর কাহাকেও কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন না। যাহার 
কে টুকু অধিকার, তাহাকে সে্ট টুকু প্রদান করুন । মিথ্যা ু অন্ধবিশ্নাসের 
বশাভ্ভত হইয়া বুথ! বিদ্বেষ বন্ছি প্রজ্বলিত করিবেন না; উগ্রমুণ্তি ত্যাণ। 

করিয়া; সৌম্যমুক্তি ধারণ করুন, হিন্দ,সমাজের মঙ্গল হউক । 
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শাখা, প্রশাখা, উপশাখা, পত্র পুপ্প প্রভূতিকে যত্বের সহিত 

রক্ষা করিয়া, সমাক্তরূপ মহ রুহের শ্রীবুদ্ধি সাধন করাই একান্ত কর্তব্য 1 

এঁ সকল কর্তন করিলে কি মই:করুহের শোভা সন্বপ্ধন হয় ? এমন কি 
গুক্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । সমাজরূপ মহ রুহের গোপরূপ শাখা 

দ্বারা কত জীব উপরুত হইতেছে. তাহার কি ইর়ন্ডা আছে। যাহারা 

জান্ত, ঈষান্ধ তাহারাই ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না। নিদারুণ 

নিদাঘে, অথবা ভীষণ তুষার সমাচ্ছন্ন রজনীতে, কিম্বা ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন 

গভীর নিশিখে, অতি সঘতনে ধীষে ধীরে তোমার জীবন সর্বস্ব কুলপ্রদীপ 

একমাত্র পুত্র ধনে কে রক্ষা করিয়া আসিতেছে ? মুমূর্ষ, শব্যায় শারিত 
তোমার জনক জননীর শুক্ধ ক কে গিরা আদ্র করিতেছে 2 যে দেবতার 

প্রসাদে ভূমি অদ্য আপনাকে লক্ষেশ্র বিবেচনায় কত স্প্দী করিতেছ, 
সেই দেবতার সন্তুষ্টির নিমিত্ত ত্টাহার ভোগ্য বস্তু কে যোগাইতেছে ? এই 
লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, স্বণিত গোপে 1! এই হতভাগ্য ভ্রান্ত গোপদিগের যত্তবে 
আজ তুশি এত তেজীয়ান ও ইহাদিগের অনুগ্রহে আজ তুমি জীবিত? দেখ 
দেখি এ জ[তির দ্বারা কেনা উপরুত হইতেছে । এ জাতির উদারতা, 

সরলতা প্রভৃতি গুণের তুলনা আর কি কোন জাতির সহিত হইতে পারে? 
ভুমি মুখে ব্যক্ত ভাবে প্রশংসা কর, আর নাই কর; একদিন লা একদিন 

কোন সময়ে অপরের অলক্ষিন্ত ভাবে মনে মনেও ইহাদিগের প্রশংস! ন! 

করিয়া আত্ম থাকিতে পার নাই। 

এ জাতির সরলতা কি আজ নূতন; রামচন্দ্র বন গমন কালে 
ইহাদিগের স্ত্রীগণের সরল স্বভ।ব সন্দশশনে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন 
তাহ] একবার দেখ ॥ 



হি গোপতত্ব কৌহুদ । 

পাই ও পা পাপ ০০ আরে 

বিক্বোগছুঃখানূভবানভিজ্ঞৈ:, কালে নৃপাংশংবিহিতং দদত্তিঃ। 

আহাধ্য শোভারহিতৈ'রষায়ৈ, ব্রৈক্ষিষ্ট.পুংভিঃপ্রচিতান স গোষ্ঠান ॥ 

অর্থাৎ রামচন্দ্র গমন করিতে করিতে গোপ পুরুষগণ দ্বারা পরি- 
ব্যাপ্ত গোষ্ঠ ভূমি পরিদর্শন করিলেন । সেই গোপ সকল স্ত্রী পুত্রাদির 
'বিয়োগ ক্রেশ কখন অনুভব করে নাই; তাহারা যথাকালে যথাবিহিত 

রাজকর প্রদান করিয়া থাকে। অলঙ্কার জনিত কোন কৃত্রিম শোভায় 

তাহার! শরীর অলঙ্কৃত করে না এবং তাহার! অতিশয় সরল প্রকৃতি । 

স্ত্রীভূষণং চেষ্টিত মপ্রগল.তং চারণ্যবক্রাণ্যপি বীক্ষিতানি। 

খ্াজুংশ্চ বিশ্বাস কৃতঃ স্বতাবান্ গোপাঙ্গ নানাং মুমু্দেবিলোক্য ॥ 

অর্থাৎ রামচন্দ্র গোপ নারী গণের সলভ্জ স্ত্রীজনের অলঙ্কার স্বরূপ 
শমনাগমনাদি শরীর ব্যাপার ও কটাক্ষ বিহীন মনোহর দৃষ্টি বিলাস 
সরল এবং স্থবিশ্বস্ত স্বভাব, এই সকল দর্শন করিয়া! তিনি অতিশয় 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। পুৃথিবীপতি মহারাজ দিলীপ বশিষ্ঠাশ্রমে 
গমন কালীন গোপদিগের কৃত সগ্ভোজাত ঘ্বৃতাদি আগ্রহাতি সহকারে 
গ্রহণ করিয়া মধুর আলাপন করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন । 

ছৈয়ঙ্গবীনমাদাক্স ঘোষ বৃদ্ধান্ুপস্থিতান্। 
নামধেয়ানি পৃচ্ছস্তো বন্তানাং মার্গশাখিনাম্ ॥ 

সগ্োজাত স্বত লইয়! রাজাকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত ষে 
সকল বৃদ্ধ খোপগণ দণ্ডায়মান ছিল, র'জা তাহা গ্রহণ পূর্ববক তাহাদিগকে 
পখি পার্খে অবস্থিত বন্ুবিধ বন্য বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা- করিতে করিতে 
গমণ করিতে লাগিলেন! চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
গোপের বহমান দেখাইয়া নিজে বলিলেন-_ 

গোপজাতি আমি, বহুগোপ সঙ্গে । 
আমি নুখপাই এই,পুজিন ভোজন রঙ্গে । 

চৈ অস্তযলীলা। 



সপ্তম শরিচ্ছ। ৮৯ 

সপ পা সপ 

দেখ দেখি গোপ জাতিকে কেনা আদর করিতেন গোপ কোথায় 

স্বণিত, লাঞ্চিত, বজিজিত, নিগৃহীত 3 একমাত্র তোমাদের নিকট । 
কতকশু)লি অন্ুদারচেতা তসুয়াহিত বিড়ালতপস্বী ব্যক্তিগণের নিকট 

স্বণিত বর্জিজিত, অনাদূত এই বিশাল ভারতের মধ্যে আংশিক ভাবে 
সেই গৃহব্রত মহাপুরুষদিগের নিকটই আজ পোপ লাঞ্থিত।! সেই সকল 

মহাপুরুষগণ আর কোন উপায় না দেখিয়া সময় ময় বলির! কসেন ওট। 

দেশাচার ॥ ধন্য ঈধালু ব্ক্তিদিগের মহিমা ! দেশ বলিতে কি মাত্র 
মহাশয়ের বাটার চ্ভূপ্পার্শকে বুঝার 2 যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা, 

রংপুর, মৈমনসিংহ. ঢাকা প্রভৃতি দেশ কি তোমার আঁমার নহে ১ এ সকল 

স্থানে কি আমাদের জাত্বার কেহ নাই » শ্রী দকল স্থানের লহিত কি 

আমাদিগের কাহার কোন যৌন সম্বন্ধ নাই ? তাহার! কি সকলে শ্রেচ্ছ ? 

কৈ.এী সকল স্থানে গোপ জাতি ত এরূপ উপেক্ষিত নহে; এ সকল 

স্থানে গোপের উপর ত এপ বিষদৃষ্টি নাই? বোধ করি এ সকল স্থানে 
এই সকল স্থানের ন্যায়'মহাপন্ডিত কেহ নাই ; তভজ্ভন্যই এত টুকু সক্ষম 
বিচার হয় না 1 খীহারা প্রদেশ পরিমিত বাসভূমিকেই মাত্র দেশ বলিয়! 

অনে করেন, তীহাদেরই মস্তিক্ষে দেশাচার বলিয়। একটা আবর্তের উৎস 

উঠিন্না। থাকে 1 ধর্মাশাস্ত্রের অবিরোধী যে দেশাচার, তাহাই শ্রহণীয় এবং 
'সেই স্থলেই দেশাচারের বলবস্ব ; নতুবা অতাব বশতঃ, কিচ্ছা সুবিধা 

প্রযুক্ত, অথবা কোন বিষয় ঈর্ষা বশতঃ জনাকতক লোকে যাহ! চালাইয়াছে 

তাহাই দেশ।ঢার বলির! গণ্য হইবে, ইহা! কদা৮ হইতে পারে না। শাস্সে 

বালিয়াছে__ 

স্তির্বেদ হিঝোধেন্তু পরিতাগে। যথাভবেৎ। 
তখৈদ্থ লৌকিকং ঝাকাঁং স্বতিবাধে পরিতাজেৎ ॥ 

প্রক্নোগ পাবিজাতঘুত স্মৃতি 1 

অপিচ _নয্র সাক্ষাৎ বিধয়ো ন নিষেধা; শ্রুতৌন্থৃতো । 

দেশাচার কুলাচারৈ স্তত্র ধর্ম নিরূপ্যতে ॥ ইতি স্বন্দ পুরাণ 

অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ স্মৃতি বাক যেমন পরিজ্যাগের যোগ্য, সেই 



৮২ গেপতন্থ ঝোযুদী। 
শি শশী শিস পেপে পাপ এ পপ শা সাপ 

পদ 

রূপ স্মৃতি ব্রিদ্ধ লৌকিক বাকা পরিশ্যাগের যোগ্য । শ্রুতি এবং 

স্তুতিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে স্থলে কোন রূপ বিধি নিষেধ নাই, সেই 
ুলেই দেশ[চার ধন্ম বলিরা নিরূপিত হইবে । ভুগ্লী, বদ্ধমান প্রভৃতি 
"ই একটি জেলায় গোপ জাতিকে লইয়া যেরূপ বাবহার করা হয়, 

হা কি শাস্ত্র নির্দিষ্ট ? এক্সপ ব্যবহারনীতি কোন শাস্ত্রে নাঈ। 
এগ্র বঙ্গদেশে বা সমগ্র বঙ্গ সমাজের মধ্যে, (এই দুই একটী জেলার 
? ) ভিন্ন ভাব বা ভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না । গতিগত বাবহার 

সাঁটীর পুর্বব পার্থে একরূপ, আর বাটার পশ্চিম পার্খে অন্য রূপ, 

কি কদাচ সন্তব হয়? শাস্ত্রে এক কথা বলতেছে, আর জনাকতক 
ক জুটিতা এক কথা প্রহার করিতেছে, ইহার সত্যাসত্া নিরূপণে 

শীআদর্ণ হইবে? শান্ত্রের কথ! ভাসিয়। যাইবে ? সমগ্র বঙ্গ সমাজের 

- বর রসাতলে যাইবে ? আর জনাকতক ঈর্ষাল ব্যক্তি যাহা বলিবে, 

. ইগণ্য হইবে! কোন্ দেশহিটতষা, যথার্থ শাস্ত্রদশী ব্যক্তি ইহা 
র.করিবেন 2 | 

বঙ্গ সমাপুজনক্* মধ, এই ুগ্লী, বদ্ধমান প্রভৃতি ছুই একটা জেলা 

'ুক যে স্থলে যাইবেন. সেট স্থলেই গোপজ।তি পবিত্র জাতি বলিয়। 

. , হুইনেছে, ইহাই দেখিতে পাঈবেন | 

এই প্রসঙ্গে গোপ জাতি ব্রাঙ্গণগণের এতদ্দেশে স্বতন্্তা ও এই 
, শর ন্যায় ই হারাও যে ছুই চক্ষের বিষ, তাহার ও কিছু আলোচনা 

পাপ ০. পপ পপ এপ পা পাপী পপ ০৮ পপ ওজন পাপ শ্সটি শিপ পপ 

- প্রকাতা স্তাসন্াল, সকলের প্রপান এঁতিহাসিক পণ্ডিত শ্রাযুক্ত সথারাম 

"৭55 ৮ ০স্কর মহাশর নিয্ললিখিত করটা জেলারু সমষ্টিকে বঙ্গ সমাজ বলিয়া 

2 ১৮ যথা বদ্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া, মেদনীপুর, হুগনী. হাওড়া, নদীর, 
৮7৮: শোহর১ ২৪ পরগনা, খুলন।, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, 

63.,:5. * ।না, শ্রীহষ্ট, কাছাড়, ঢাকা, ময়মনসিংহ রঙ্গপুর, কুচবিহার, 
৬.” ০৬:৬৩ দিন,জপুর, মালদহ, রাঁজসাহি, বগুড়া ও পাৰনা) এই কক্টী 

বরক্গেল চহছ সামাজিক বঙগ। 

০ 



পপ্ধম পঞঙিচ্ছেদ । ৮৩ 

হজ পপ পপ ০ ০ 

এতদ্দেশে (কোহার কাহারও মতে) গোপ বাজী ব্রাক্মণগণ একটা 

শাস্ত্র ছাড়া নৃতন আখ্যায় আখ্যার়িত। তাহারা বলেন এই সকল ব্রাহ্মণগণ 

বর্ণের ব্রাঙ্গণ । এই কথা লইয়। আলে।চনা করিতে যেন কেমন একটা 

ছাণা আঈসে। বর্ণ জ্ঞান শুন্য ব্যক্তিরা এই রূপ একটা বর্ণের ব্রাহ্মণের 

কগ!। আবিষ্ষার করিরা বর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দির থাকে । 

সেই সকল ভূবুহস্পতি মহশর দিগকে জিওদ্ত/সা করি, বর্ণ কাহাকে 
বলে ? বর্ণ শব্দের অথ্ ত স্বর ও ব্যঞ্ছন, অথব| শ্বেত, নীল, পীত প্রভৃতি, 

কিন্বাঁ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র গুভৃতিকে বুঝার? জাতি মাত্রকেই 
যখন বর্ণ বলা যায়, তখনত বর্ণচতুষ্টবের যাজক মাত্রকেই বর্ণের ত্রাক্ধণ 
বলা যাইতে পারে। ? চন্তারোবর্ণা ব্রা্ধণাদ্যাঃ শুড্রপধ্যন্তাঃ ৮ ইতি 

মেপাতিথিত | ব্রান্গণ!দি ন্রিয়া শুদ্ধ পধ্যন্ত স্কলেই বর্ণ । ববেকি 

করিয়া অমুক নির্দিষ্ট রূপে বর্ণের ত্াহ্গণ স্থির হইল £ এ বিষয়ে এমন কি 

বিনিগমনা আছে যে, বর্ণের ব্রাঙ্গণ বলিলেই কোন নির্দিষ্ট হাক্ণকে 

বুঝবে 2 ইভা লডই "সঙ্গত কথা । বর্ণের ত্রাহ্গণ যদ্যপি বলিতে হর, 

তাহা হইলে ঢ'তুর্নদণ্যের বাজক মাত্রকেই বলা আবশ্যক । নতুবা এমন 

কোন শান্তর নাই যে, বণ্ের ব্রাঙ্গণ ধলিলে কোন নির্দিষ্ট বাজক ব্রাহ্ষণকে 

বুঝাইবে। যতদিন হইতে এই সকল স্থানে গোপের সৌভাগ্য সূর্য্য 
আস্তুমিত হইয়াছে, ততদিন হইতেই এই সকল স্থানে স্বতন্ গোপ যাজার 

স্যস্টি হইয়াছে । কতক ব! দরা পরতন্্ব হইরা ইহাদিগের যজ্ঞ কার্ধে। 

নিযুক্ত হওয়ার অপরাধে চতুরের চ'তুষ্য কৌশলে নিদ্দিউ গোপযাজী 
বলিয়া ক্রমশঃ পৃথক ভাবাপন্ন হইয়া গিরাছে। গোপ জাতির বাঁজক 
কাহারা 2 শ্ঞোত্রিয় ত্রাক্ষণগণইত গোপের যাজক । বৃহদ্ধন্্ পুরাণ মতে 

কায়স্থ, বৈদ্য ও গোপ প্রভৃতি বিংশতি প্রকার জাতি ইহারা সন্কর। 

ইহাদিগের পুরোহিত এক; শ্ঞোত্রিয্ ্রাঙ্গণগণই ইহাদিগের পুরোহিত । 
উক্ত পুরাণের মতে কায়স্থ, বৈদা,-গোপ প্রভৃতি বিংশতি প্রকীর জাতি 
উত্তম সঙ্কর। তৎ্পরে অন্যান্য জাতিদিগকে মধ্যম ও অধম সদর বায 

নির্দেশ করিয়াছেন। এই মধাম ও অবম সঙ্গপ জ)তির গর্হিত পতিত 



৯ গোৌঁপতযস কোৌমুদী । 

্রাক্ষণ এই রূপ নির্দেশ আছে । ইতি পুর্বে এই উত্তম সঙ্কর জাতির 
কথা উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইয়াছি। পুনরায় সংঙ্গেপে 

কিছু উল্লেখ করি । 

শদায়াংবৈ টবশ্তজাত; করণো'বর্ণসম্করঃ | 

বৈস্তায়াং ব্রাঙ্গণাজ্জাতোহস্বষ্টে গন্ধিকোবপিক্ 1 
সা শা রি রী 

বৈশ্যাদ্ভূবতুরাক্ঞ্যাং ম'গধো পোপ এবচ। 
১ রী ক ক 

অর্থাৎ বৈশ্যের উরসে শুাতে করণ € কায়স্থ ) জাতির উগপন্তি, 

ব্রাক্ষণের ওঁরসে বৈশ্যের গর্ভে অন্বঠ (বৈদা ৮ গু গন্ধবণিক জাতির 

উত্পত্তি? বৈশ্যের গুরসে ক্ষত্রির়ার গর্ভে মাগধ ও গোপ জাতির 

উ্পণ্তি। এই রূপে ক্রমে ক্রমে বিংশতি প্রকার সঙ্কর জাতির কথা! 

উল্লেখ করিয়া বলিলেন-_ | 

বিংশতিঃ সন্কর! এতে জাবালে কথিতাস্তব। 

উভভ"া: সন্কর! এতে মধামানথ নে শু । 

বৃহদ্বন্ম পুরাণ উত্তরথণ্ড ১৩ অঃ 

এই বিংশতি জন সঙ্কর জাতির কথা: হে জাবালে ! চোমার নিকট: 

কহিলাম; ইহারাই উত্তম সঙ্কর; অনন্তর মধ্যম সঙ্গর জাতির কথা শ্রবণ 

কর। এ রূপ মধ্যম. সঙ্করের কথা ঝবলিরা অধম সঙ্কর জাতির উল্লেখ 

করিয়া বলিলেন । 

এতেবু বিংশতীনান্ত পুরোধা; শ্রোত্তিয় দ্বিজঃ ।' 

ইহ[র মধ্যে বিংশতি জন সঙ্গর জাতির পুরোহিত শ্রোল্রিয় ত্রাঙ্গণ। 
তদনন্তর ক্রমে ক্রমে সমস্ত সঙ্কর জাতির যণাবিধি বৃক্তযাদি নির্জারিত 

হইলে, সকল সঙ্করগণ মিলিত হইয়া করপুটে ব্রাঙ্মণদিগকে জিজ্ঞস। 
করিল, 



সপ্তম পরিচ্ছেদ । ট্ 

সন্করা উচ্ুঃ 

অন্মাকং বৈদ্দিকৎ স্মার্ডং তথাগমিক মেবচ । 

কারয়ধ্যতি কোরব প্রঃ কখং ন নিরব তি ভবেত? 

সন্কর সকল কহিলেন, কোন, ব্রাঙ্মাণ আমাদিগের স্মার্ত বৈদিক ও 

তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ করাইবেন ? কিরূপেই বা আমাদিগের এ সকল, 

কন্ধ নিষ্পন হইবে £ 

ব্রাঙ্মণা উচঃ ৷ 

উদ্তমানাংছি জাতীনাং পুরোধাঃ শ্রোত্রির়। বয়ং । 

অন্যেবাঞ্চের জাতীনাৎ পুরোধাঃ পতিতোদ্বিজঃ ॥ 

বৃহুদ্ধন্্পুরাণ উত্তর. খ ৪ ১৪ "অঃ ।' 

ত্রাঙ্মানগণ কহিলেন, শ্রোত্রিয় আমরা উত্তম সঞ্করগণের পুরোহিত 

হইলাম; অন্য সঙ্করদিগের পৌরহিত্য করিলে ব্রাক্মণে পতিত হইবে । 

এই বৃহদ্ধ'্ন পুরাণেব মতে গোপ জাতি উত্তম সঙ্কর এবং ইহা- 

দিগের পুরোহিত শ্পোত্রির ত্রাণ । এই পুরাণ অতি ভল্পদিনের হইলেও, 
ইহাতে গোপ বা গোপ যাজীর পুরোহিতগণের কোন অপবিদ্রতা লক্ষিত 

হইতেছেনা এই বৃহদ্ধন্ম পুরাণ থে খাধিপ্রণনীত নহে এবং ইহা যে অতি, 

আধুনিক সে বিষয়েও কোন সংশয় নাই এবং মহামহোপাধ্যায় স্মর্ত 

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহাশয় মলমাসতত্ষে বে সকল উপপুরাণের নামোলেখ 
করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যেও কৃহদ্ধন্্ন পুরাণের উল্লেখ নাই এবং তাহার কৃত 

অস্টাবিংশতি স্মৃতি শাস্মের মধ্যে বহু বহু পুরাণাদি হইতে যে সকল শ্লোক 
উদ্ধত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে বৃহদ্ধণ্্ পুরাণের নাম গন্ধও নাই ; স্কৃতরাং 

এ পুরাণ যে অতি অল্পদিনের তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না ॥ 

অনুমান একশত বৎসরের উদ্ধী ও চারিশত বৎসরের মধ্যে এই পুরাণ রচিত 

হই[ছে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত । এক্ষণে আমাদের বক্তব্য, এই পুরাণ 

খতি অল্পদিনের রচিত হইলেও, ইহাতেও যখন গোপ ব। পৌপযাজী 



৮৬ গোপতন্ব কৌমুদ। 

রর 

ত্রাহ্ষণগণের কোন স্বতন্্রতা লক্ষিত হইতেছে না; তখন একরপ স্বতন্ত্রতা 
কতদিনের, তাহাই পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। এতদঞ্চলে এ 

জাতির স্বতন্ত্রতা কেবল ঈর্ালু ব্যক্তির ঈর্ষা বিজন্তিত মাত্র । ঈর্ষাল, 

ব্যক্তিরাই এই জাতিকে অপবিত্র, অশুচী বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া 

থাকে । যাউক পরপরিচ্ছেদে ইহাদিগের পবিক্রাপবিত্র সম্বন্ধে আলোচনা 

করা হইবে । এক্ষণে বর্ণের ত্রা্গণ বলিয়। ষে একট! ঢেউ উঠিয়াছিল, 

'তদ্বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া ইহ স্থির হইল যে, কোন নির্দিষ্ট যাজক- 

দিগকে বর্ণের ভ্রাহ্গণ বলা যার না, বর্ণের ত্রাঙ্গণ বলিতে হইলে চালু 
বর্ণ্যের বাজকদিগকে১ বুঝাইরা থাকে, কোন সপ্প্রনার বিশেষকে বুঝায় 
না; ইহাই যুক্তি যুক্ত ও চিজ স্যক্তিগণের অনুমোদিত । 



অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৮৭ 

সস ০ পপ ++ আপ আর ০৯ পপ পপ স্পা আপ | শী শসা শর পপ পা পি অপ পপ পাট 

অস্টম পরিচ্ছেদ | 
ধা সহ 

গোপঙ্াতির পবিভ্র।পবিত্র সন্বন্গে তালোচনা করাই বৃথা । 
ইহাদিগকে অপবিত্র জশুগী বলির ঘণা করিতে কি একটুও কুণ্ঠাী বোধ 

হয় না? যাহাদিগের সহিত জন্ম হইতে স্বৃতুযু পর্য্যন্ত সন্বন্ধ. তাহাদিগকে 
অপনিত্র বা অশুচী বলিয়া নিজে কলুষিত হওয়া কি উচিত? ইহাদিগকে 

অপব্ত্র বলিলে, প্রকারান্থরে নিজেকেই অপবিত্র বলা হয় । অবশ্য 

কোন কোন স্থানের কোন কোন গোপে কতকগুলি নীচকন্থ অর্থাৎ দাস্য- 

বৃত্তি. মজুরদারী ওভূতি করিয়া থাকে সত্য; বিন্ভ্ব তভ্ভন্য কি ইহাদিগকে 

অপবিত্র বা অশুতী বলিতে হইবে? দারিদ্র দশার পতিত হইলে প্রায় 

এরূপ কার্য অনেকেই করিরা থাকে । গোপের মধ্যে যে ব্যক্তি ছুই 

চারিটী গো লইর। বাস করে, তাহার আর মোটা ভাত মোটা কাপড়ের 

জন্য অন্যের অন্ুবুক্তি করিতে হয় না। গে মাতার অনুগ্রহে তাহার 

দিন পাত একপ্রকার লচ্ছন্দে নির্বাহ হইয়া থাকে । গোপের মধ্যে 

যাহারা গো-মাত্ৃ সেবা ভূলিরা গিয়াছে, তাহারাই অন্যের অন্ুবুত্তিতে 

নিযুক্ত হয় । যে বস্তুর সহিত গোপের নিত্য সম্বন্ধ তদ্রারা ইহারা কি 
কদাচ অশ্ুটী বা অপবিত্র হইতে পারে? না হওয়া সম্ভব £ ইহাদিগের 
শৌচাশৌচের কথা বলাই নিস্প য়োজন । 

যে বস্তুকে ত্রিকালজ্ভ খধিগণ পরম পবিত্র জ্ভানে পুজা করিয়া 

গিরাছেন; যে বস্ত্রকে স্পর্শ না করিলে অশোচী ব্যক্তি শুচী হইতে পারে 

না; সেই বস্তুর সহিত যাহাদিগের জন্ম হইতে মৃত্যু পরাস্ত সম্বন্ধ, 

তাহার! যে অশুটী, অনাচারী ও অপবিত্র, ইহা! কোন্ শাস্ধজ্ঞ নিরপেক্ষ 
ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেন ? পাঠক মহোদয়গণ ! সে বস্তুটী কি বুঝিয়াছেন ? 

সে বস্ত্র আর কিছুই নয়, সেই জগৎপুজ্যা জন্ধন্থতা সৌরভেয়ী সাক্ষাৎ 

গো-নপ! ভগবতী । 



৮ গোপতপ্ব কোৌয়ক্ষী । 

পিসি শি 0 স্পা সি পাশ -_ »প৮ পলাশাল ২ শপ "পাত 

ঈর্ষাপরবশ হইয়। গোপকে অপধৃতিত্র জ্ঞান বরতঃ তনাঘর করিবে 2 

সেই লোক পরস্পর! তন্ধ বিশ্বীসকেই হৃদয়ে পোহ্ণ করিবে» একবার 
প্রত্যক্ষ ভাঁবে ইহাদিগের পকিত্র কন্মের প্রতি দৃষ্টি পাত করিবে না ? 

তজ্ভন্য ইহাদিগকে কি ভাগ্যবান মনে করিবে না? শান্তর সকল যদ্যপি 
পাপ বা পুণ্য বন্দ বিভাগ করিয়া দেয়, আর সেই শাস্ত্র গধ্ত কর্ন্মা- 

নুষ্ঠানে যছ্পি কেহ পাপভামী হয়, তাহা হইলে কি শাস্ত্র বিহিত কর্ষ্মা- 
নুষ্টানে কেহ পুণ্যতাগী €ইবে না? গো সেবা ত ভাগ্যবানের ভাগ্যে 
'ঘটিবা থাকে 1 স্বপ্টিকর্তী বিচারপূন্ধিক এই ক্ত!তির উপরই সেই পকিত্র 

কষ্মের ভার অপণ করিয়া গিক্াছেন। “মুতে এক্ষহত্যায়া গোপ্ত। 

গো-ব্রাহ্ষণসাচ৮ গো এবং ব্রাঙ্গণের রক্ষা কণা আন্দহত্যা পাপ হইতে মুক্ু 

হইয়া থাকে! গোপে দৈনন্দিন অধত্ব লভ্য গো! সেবার কত শ্ণ্য সঞ্চম 

করে. তাহার কি ইয়ন্তা আছে। যদাপি ইহারা গো সেবার মহিমা 
না জানির। কর্বব্য বোধে ইহা করিরা থাকে, তথাপি কি তত্কন্ম জন্য 
ইহ্াদিগের অপুর্ব হইবে নাঃ অজ্ঞান পূর্বক অগ্নির উপর হস্ত প্রদান 

করিলে হস্ত দাহটা যেমন অনিবাধ্য ; অন্ঞ্তান পূন্পিক গো-সেব। দ্বারা পুস্য 
প্রাণ্তিনও সেই রূপ অনিবাধ্য | 

অশোচান্ত দিনে ষে গেকে স্পর্শ না করিলে কর্্মাধিকার হয় না, 
প্রার়শ্চিন্রান্তে ষে গোকে গো-গ্রাস না দিলে পাপী নিষ্পাপাী পরীক্ষা হয় 

না, বে গোকে প্রদক্ষিণ করিলে সগুন্বীপা বন্থৃহ্ধরায় প্রদক্ষিণ করা হয়; 

সেই গোয়ের পরিচর্য/ঠাকারী ইহারা ৷ গোমাহাত্ম কি একবার দেখ দেখি । 

কল্যমুখ্খার যো মর্ভাঃ কুর্যযাত্তাসাৎ প্রদক্ষিণম্। 

প্রদক্ষিনীকৃতাতেন পুথিণীন্তাৎ বস্ুন্ধরে ॥ 

প্রদক্ষিণেন চৈকেন শ্রদ্ধা [কেন তত্ক্ষণাৎ। 

দশ জন্ম কৃতংপাপং তশ্নশ্তত্যসংশয়ম্ ॥ 

প্রাতঃকালে উঠিয়া যে মনুধ্য গোকে প্রদক্ষিণ করিয়া থ+ কে, 

কাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়। একবার শ্রদ্ধা পুর্্বক প্রদক্ষিণ 

করিলে দশ জগ প্রুত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । 
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গবাং কণু,য়নং শ্রেষ্ঠং তথাচ পরিপলনম্ । 

তুনাং গো শতদানস্ত ভয় রোগ।দি পালনে ॥ 

ভণোদ্কানি যো দদ্যা ক্ষুধিতানাং গবাহ্ছিকং । 

সোহশ্বমেধফলং দ্দিব্যং লভতে নাল্রসংশয়ঃ ॥ 

বিনানৈর্নিবিধৈর্দিব্যেঃ কন্তাভিরভি রঙ্চিতৈঃ 1 

লেব্যমানস্ত গন্ধ বৈর্দীপ্যম্ধন যথাগ্রস্ত: ॥ 

গোয়ের গাত্র কণু,য়ন (চুলকান) পুর্ব প্রতিপালন করিলে শত 

গোদানের ফল হয় এবং পালনে ভয় রোগাদি দুর হয় । ক্ষুধার্ত গোকে 
তুণ্দক|দি দান করিলে, অশ্মমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং গন্ধার্বৰ 

ও দেব কন্যাগণ কর্তৃক পূজিত হইয়! আগ্নির স্যার দীপ্ডি পাইয়। থাকে । 

দাম্তেধু মাকতোদেবা জিহবায়্ান্ধ সরস্বতী । 
খুরমধোচ গঞ্ধর্বাঃ খুরাগ্রেবুচ পননগা: ॥ 

সর্বসন্ষিযু সাধাশ্চ চন্দ্রাদিতোৌচ লোচনে। 

ককুদি সর্বনক্ষত্রং লাঙ্গুলে ধর্ম আশ্রিতঃ ॥ 

পানে সর্ধতীর্থানি প্রস্রাবে জাহবী নদী । 

নান] দ্বীপ সমাকর্ণ চত্বারঃ সাগরা স্তথা ॥ 

খষয়োরোম কৃপেবু গোময়ে পদ্মধারিণী । 

রোমলু সন্তডি দিব্যাশ্চ ত্বক্কেশেঘয়ন য়ম্ ॥ 

ধের্যাৎ ঘৃতিশ্চক্ষাস্তিশ্চ পুষ্টি বৃদ্ধি স্তখৈবচ। 

স্মতির্যেধাতথালজ্জাবপুঃকইত্তিস্তথৈবচ ॥ 
গচ্ছস্তীমন্গচ্ছন্তি এতাগাং ৰৈ ন সংশষ়ঃ। 

বত্ত্রগাবে। জগন্তত্র দেব দেব পুরোগমা ॥ 

যত্রপাসন্তত্র লক্জ্মী; সাংখা ধন্দ্বাশ্চ শাশ্বতঃ 

সর্বরূপেষুত। গাবস্তিষ্টন্তাভিমতাঃ সদা ॥ 
গাব পবিত্র মঙ্গল্যা দেবানামপি দেবতা । 

যস্তাঃশুভ্রবতে ভজ্ঞ্যা সপাপেভাঃ প্রমুচ্যতে ॥ 

যে গোয়ের দন্তে মরুতগণ, জিহবাতে সরস্বতী, খুরমধ্যে গন্ধর্বগণ, 

খুরা':2 পমগণ, সঙ্গিস্থলে সাধ্যগণ, লোচনে চন্দ্র সুর্য, ককুৎস্থলে নক্ষত্র- 
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আপস সান চর ওযা পর 

গণ, লানুলে ধন অপানদেশে তীর্থ সকল, মুত্রে গঙ্গা, রোমকুপে সমুদ্র ও 

খধিগথ, পুর'ষে লক্গমা, লো[মেতে বিদ্যাধরগণ, ত্বক ও কেশে অয়নদ্বয়, 

যে ৷ গ্পমন. করিলে ধৈর্য, ধৃতি, ক্ষান্তি, পু, বৃদ্ধি, শ্তৃতি, মেধা, লজ্জা, 
বপু কীন্তি বিদ্যা, শান্তি ও মতি প্রভৃতি অনুগমন করিয়া থাকেন; যে 

স্থানে গে থাকেন, সেই স্থানে সাক্ষাৎ ধরিত্রী বিদ্যমান থাকেন; অগ্রে 

দেবগণ থাকেন, সেইম্থানে লক্ষ্মী থাকেন ও কপিলোক্ত শাশ্বত সাংখ্যধন্ম 
বিরাজমান থাকেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত রূপেই গে৷ বিদ্যমান আছেন, তিনি 
গেবতাদিগপেরও দেবত।, তাহার শুশ্রাষা করিলে সকল প্রকার পাপ হইতে 

মুক্ত হওয়া যায় । 

গাব: স্থরতয়োনি ত্যং গাবোগুগঞ্জলু গন্ধিকাঃ। 
গাব: প্রতিষ্ঠাভৃতানাং গাব: স্বস্তযয়নং মহৎ ॥ 

অন্নষেব পরং গ্রাবে। দেবানাং হৃবিকত্তমঃ। 

পাবনঃ সব্ধভূতানাং ক্ষরস্তিচ হুবীংষিচ ॥ 

হবিষা নন্ত্রপুতেন তপয়স্তামরান্দিবি । 

খষিনামগ্িহোত্রেধু গাবোহোম প্রঙ্জোধিকা2 ॥ 

পাবনং সর্বভূতানাং গাব; শরণমুত্তমম্ । 

গাবঃ শর্গসা সোপানং গাবোধন্যাঃ সনাতনাঃ ॥. 

ব্রাঞ্ছণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতম্ । 
একত্রমন্ত্রান্তিষ্টস্তি হবিরনাত্র তিষ্ঠতি ॥ 

গোমৃত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পিদধিচ রোচন!। 

ষড়ঙ্গ মে তন্মাঙ্গল্যং পবিত্রং সর্বদা গবাং ॥ 

শো সাক্ষাৎ সৃরভির রূপান্তর, গুগ্গুলু গন্ধের ন্যায় গোয়ের গন্ধ 

পকিত্র, গো প্রানী সকলের প্রতিষ্ঠ। স্বরূপা, অর্থাৎ গোয়ের দ্বারা লোকে 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, গো স্বস্ত্য়ন স্বরূপ, অর্থাৎ গো থকিলে আর 
অন্য স্বস্তযয়নের প্রয়োজন হয় না । গোই একমাত্র অন্ন, গোই দেবতাদি- 

গের উত্তম ঘৃত, গো না থাকিলে লোকে পবিত্র হইতে পারিত না ; গো না 

থাকিলে ঘৃত থাকিত না । গো হইতে ঘৃত রক্ষিত হয়, সেই মন্্রপৃত দ্বত 

ধার! ন্বর্ণে, দেবতাদিরের তৃপ্তি সাধন হয় । খধিদিগের অগ্নি হোত্রাদি 
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ঘাগে গো-ই হোমের প্রবেজক; গে! উ বিভূতের উত্তম পবিত্র গুহ, গো-ই 

একমাত্র পবিত্র বস্তু গে উত্তম মগল জনক, গে স্বর্গের সোপান গো-ই 

জগতে ধন্য | তেজো মর ভ্রচ্ম দুই ভাগে বিভক্ত হইর। ত্রাহ্ষণ ও গোকে 

আশ্রর পর্ণবক মন্ত্র এবং দ্বত রূপে পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছেন । গোমুত্র 

গোময়, দু্ধ, গ্ৃত, দধি, রোচনা, গোয়ের এই ছর প্রকার বস্ত সর্বদাই 

মঙ্গল জনক ও পারিত্র। 

এক্ষণে পাঠক মহোঁদয়গশ বিচার করিয়া দেখুন গো কি বস্তু । 

এই গোকে যাহারা প্রতিনিয়ত সধত্বে প্রতিপালন করিতেছে, তাহারা 

আবার অপবিত্র, অশুঠী? গোয়ের পরিচধ্যা ব্যতিরেকে গোপে আর 

কিছুঃ জানে না; গোয়ের তৃপ্তিতেই গোপের তৃপ্ত; গোপে সর্বদা এ 

কাব্যে ব্যস্ত থাকায়, সামাজিক ভদ্রতা, সভ্যতা, লৌকিকতা ও বিলাসিত৷ 

প্রভৃতি কিছুই শিখিতে পারে না; স্থতরাং সাধারণের চক্ষে তবিবেকী, 
মু বর্বর বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইলেও উহাতে কোন অভিমান না করিয়। 

চির সরলতা বশত সর্বদাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে । এরূপ সরলতা 

শিক্ষা আর কোন কন্মের দ্বারা সন্তবে না; কেবল একমাত্র পেই ব্রন্মস্ুতা 

সৌরভেয়ী গোরূপা ভগবভীর সেবার লাভ হইয়া থাকে। কামন৷ 
পরিশুণ্য হইর! নিত্য কর্কব্য বোবে স্থরভিনন্দিনী গোরপা দেবীর পরিচধ্যায় 

মনো প্রাণ অর্পন করে তজ্ভন্্য অহং ভাব নষ্ট হইয়া যায়, অহং ভাব না 

থ[কিলে, জাতি মধ্যাদ। রক্ষা বিষয়ে ওদাসিন্ত আইসে; সুতরাং ও সকল 

বিষয়ে আন্থা থাকে ন।॥ দেহে অহং ভাব ঘাহাদিগের নাই, তাহারাই 

ভশীংরির প্রি । এই নজ) এই জাতির উপর ভগবানের এত দয়া দেখিতে 

পাওয়া যায়। অন্যাপি ভগবান তারকনাথ দেবের আবিষ্র্তা মুকুন্দ 
গেয়ালার এবং ভগবান বৈদ্যনাথ দেবের আবিষ্বত্তী বেজ গোয়ালার 

ও অন্যান্য নান! স্থানের প্রসিদ্ধ ভাগ্যবান গোয়ালার অক্ষর ক।ন্তি ঘোষিত 

ইতেছে। এ সকল ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কদাচই সম্ভবে না। 

গেপের অহংভাব নাই বলিয়াই গোপ বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহ! 
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জানে না গোপ কখন পরিধেয়কে উত্তরীয় করে, কখন বা' উত্তরীয়কে 

পরিধেষ করে এবং সেই অবস্থাতেই জন সমাজে উপস্থিত হয়" ইহা- 

দিগের এরূপ অবস্থ! দেখিয়া, আজ কালকার সভ্য ভব্য বিদেশীফ় চাল 
চলন প্রিয় কাৰু মহাশয়ের ইহাদিগের উপর কতই বিরক্ত হন অধুনা 

এই সভ্য জগতে উদর পুরণ না! করিয়াও বিলাসিতা রক্ষার জন্য কত নর 

নারী উন্মন্ত; কেবল পোপ গোপী এ বিষয়ে উদাসীন; গোপ গোপীর মনে 

এ ভাব জাগে না কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নয়; কেবল এক মাত্র 

সেই বিশ্ব মাতার পরিচর্যার ফলে । 

গোপের তুল্য ভাগ্যবান আর কে আছে 2 গোপ দিখারাত্র সুরভি 
নন্দিনীর গৃহ মার্জনা করিরা থাকে, যে মৃত্রে ও পুরীষে জ্তাহস্বা ও লন্মনী 

থাকেন, সেঈ মূত্র পুরীষের পাত্র মন্তকে বহন করিয়া থাকে, ফে ছুশ্ব পানে 

জরা ব্যাধি নস্ট হক, প্রতি নিয়ত তাহা পান করিয়। থাকে সাক্ষাৎ, 

তেজোময় ব্রঙ্গা যে ঘ্ৃতকে আশ্রর করিয়া আছেন গো সেই দ্বৃত স্পর্শ, 
সেই ঘ্বৃত মর্দন, সেই দ্বৃত পান করিয়া থাকে । খধিগণ বে দধিকে 

মাঙ্গলিক সামগ্রীর প্রধান সামগ্রী বলিয়া উল্ত করিয়া গিরাছেন, যে দর্ষি 

স্পর্শ ব্যতিরেকে যাত্রাদি স্ুভকারধ্যে বিদ্ববিগন্ডির সম্ভাবনা, £স দধি স্পর্শ 

করা দুরে থাকুক, গোপে তদ্দারা' উদর পূর্ণ করিয়া ফাকে । য়ে গোমর 

ভস্মের দ্বারা স্সান না কর ইলে, প্রস্তরাদি দেবতা প্রতিরুতির দেব সিদ্ধি 

হয় না ; সেই পক্ষ গোময় দগ্ধহই গোপের অন্নাদি প্রস্থত করণের একমাত্র 

উপায়। এই সকল পবিত্র দ্রব্য, ইহারা যখন আজীবন কাল ব্যবহার 

করিয়া আসিতেছে ; এ বাবক।ল যাহার! অস্পর্শীয় অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ 

করিতে শিখে নাই, তাহ।রা আবার অপবিত্র এই জাতিকে অপবিত্র, 
অশুচী বলিতে কি জিহবার জড়তা আইসে না? উহ্াদিগকে যদ্যপি পবিজ্র 

বলা না যাইবে, তবে জগতে জার পবিক্র কে হইবে? তাহা হইলে ষে 

গোয়ের অপবিত্রতা স্কাকার করিতে হয়। এই জন্যষঈটত পূর্ব্বে বলিয়'ছি 
ইন্ছাদেগের শৌভাশোৌচের কথা, বলাই নিম্প্রয়োজন । 
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মাতঃ সুরভে! তৃমি গোরূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে রক্ষা 
করিতেছ। মা! তোমার চতুঃ সাগর তুল্য চাঁরিটা স্তন নিশ্থত ছুথের 
দ্বারা পৃথিবীস্থ প্রাণী সকলের প্রাণ রক্ষা হইতেছে? সেই ছৃগ্ধ জাত 

ছবাতের দ্বারা খঁধিপ্রোত্ত যজ্তকাধ্য অদ্যাপিও রক্ষা পাইতেছে ; নতুবা 

“সদ ফাগং কুর্ধযাৎ* এই বাক্য কোথায় বিলুপ্ত হইয়া ফাউত। সসাগরা 

পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর রাজকুলতিলক দিলীপ পুত্রকাশ্দী হইয়া, কুল- 

গুরু বশিষ্ঠের বাক্যে তে।মারই বৎসানন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি গোপালকের বেশ ধারণ করিয়া নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বন হইতে 

বনান্ভরে উদয়াস্ত কাল ভ্রমন করিয়া কি প্রকারে গো প্রতিপালন করিতে 

হয়, তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। রাজ শ্রেষ্ঠ পৃথিবীপতি 

মহাত্মা! দিলাপ যে কাধ্য করিতে কুন্ঠিত হন. নাই, “ গোপ” অর্থাৎ গো 

রক্ষক হইয়াছেন বলিয়া যিনি কীতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন; মা! আজ 

তোমার সেই কাষ্যে নিযুক্ত হইয়া, গোপ আঞ্চা প্রাপ্ত হেতু সমাজে 
লাঞ্ছিত, দ্বণিত, অসন্মাঁনিত, অপবিত্র বলিয় নিষ্যাতিত হইতেছে ॥ 

যে গোকে একবার প্রদক্ষিণ করিলে সপুহীপা বস্তুহ্ধরার প্রদক্ষিণ 

করা হয়; সেই গেকে পোপ মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ত করিয়। মৃত্যুকাল 

পর্য্যন্ত গতিদিন শতবার করির। প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে এবং এ মৃত্যুকালে 

সেই জগৎপুজ)া জগভ্ননীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহারই 

সম্মুখে জীবন-পরিত্যগ করিয়া থাকে । গোপের গৃহে জন্ম ত পার্থনায় ; 

যেহেতু গোপের গৃহ ব্যতিরেকে নিত্য গো-সেবা আর কোথাও সম্ভবে 

না। এই জন্যই ভগবান শরীর আদর পূর্বক গোপের গৃহে আবির্ভূত 
হুইয়। গো ও গোপের মাহাত্ম বিত্তার করিয়া গিরাছেন এবং কি রূপে 

গোচারণ করিতে হয়, তাহা জগৎকে *শিক্ষ! দিয়া গিয়াছেন। তিনি 

স্বয়ং পাঁচনী হস্তে করিয়া সমবয়স্ক গোপ বালকগণকে লইয়া বনে বনে 

গোচারণ করিয়া বেড়াইতেন । প্রাতঃকালে অন্না্দি ভোজ্য * সামী 
স্্ ও ০০৯ সরা 

* তো বংসপাণকৌ ভূত্বা সরবলোকৈক প।লকো। ্ 
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারসস্তোৌ বিচেরতুঃ ॥ ৪৫-_ভাঁঃ ১০স্ক ১১ অঃ) 
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সকল, গ্রহণ করিয়া গোচারণের নিমিত্ত বহিরগত হুঈতেন। দিবাবসানে 

গো এবং বৎসগণকে লইয়া বখন তিনি গুহে ফিরিতেন, তৎকালে গো 

এবং বসগণের খুরোখিত ধুলি দ্বারা ধূসরিত তাহার বদন মণ্ডল দর্শন 

করিবার মানসে কত শত নর নারী স্বস্বকাধ্য পরিত্যাগ পূর্বক 

আগমনের প্রতিক্ষায় স্থানে স্থানে দগুায়মান থাকিতেন। কিন্ত এই 

বর্তমান কালে বদ্যপি কোন গোপ্ বালক এ রূপ প্রাতর্ভোজ্যান্ন এবং 

মাঠ হইতে গোয়ের পশ্চা পশ্চা্ ধুলি ধূসপ্লিতাঙ্গে আগমন করে, 
তত্ক্ষণা অমনি তাহাকে অপন্ত্র অসভ্য বর্বর গোয়াল বলিয়া 

উপেক্ষা করত আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। অহো! কি বিচিত্র! 

ধন্য 'এরূপ বিচার কর্তারা । 

গোপ কেন হইল? গোকে রক্ষা করে বলিয়াইত গোপ হইয়াছে । 
গো বদ্যপি রক্ষা না হইত, তাহা হইলে জগত রক্ষা কি করিয়া হইত ৪ 

পরম্পরা সম্বন্ধে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া. গোপই এই জগৎকে রক্ষা 

করিতেছে। গেপ গোকে রক্ষা করিতেছে. সেই গোয়ের দ্বারা ঘৃত 

ছুগ্ধাদি গব্য দ্রব্য রক্া হইতেছে ও তদ্র,ব্যের দ্বার সদ্যপ্রসৃত বালক 

হঈতে আশীতিপর বৃদ্ধের জীবন রক্ষা হইতেছে; এমন কি মৃত্যুর পরেও 
এঁ সকল গব্য দ্রব্য দ্বারা প্রেতলোক, পিভুলোক ও দেবলে]কের কন্ 

রক্ষা পাইতেছে। বাগ যজ্ঞ পূজা প্রভৃতি সমন্তই গো কর্তক রঙ্গা 
পাইতেছে। সেই গোকে রক্ষা করিতেছে বলিয়া আজ গোপ অর্থাৎ 
গোয়াল! নাম ধারণ করিরাছে। সেই গোরালা নাম ধরিয়াছে বলিয়াই 

ইহাদের কপাল পুড়িন্লাছে। গোপের সবিষু৪তা একবার ভাবিয়' দেখ 

দেখি? গোকে রক্ষা করিবার জন্য গেপ বাত, বর্ধা উত্তাপ প্রভৃতি 

অনায়াসে মস্তকে সহ্য করিয়। থাকে । যে বৈশাখের রৌদ্রে লোকে 
গুছের বাহিরে যাইতে অক্ষম, গোপ বিন! ব্লেশে সেই রৌত্রে গোয়ের 
সহিত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় । বর্ষার সময় যখন চতুর্দিক জলে 

স্াসিয়া যায়, তৎকালে গোপ কি প্রকারে গোকে রক্ষা করিয়া থাকে, 

ভার! সেই গৃহপিঞ্জর কোকিলবহ মহাশয়গণ একবার নয়ন গোচর করিয়া 
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বেন গোপের সহিষ্ুতার বিষয়. আলোচনা,করেন। আমার পাঠ্যাবস্থার 
নবদ্ধীপে অবস্থান কালে গোপের সহিষ্তার বিষয় যাহা স্বচক্ষে দর্শন 

করিয়াছি তাহা শুনিলে সকলেই চমণ্কৃত হইবেন । এ নবদ্বীপের নিকট- 

বস্তী স্থান সমুহুকে বর্ষাপ্রবল! জাহ্নবী হটাৎ ভাসাইয়া যখন প্রবল বেগে 
প্রবাহ বহিয়া সাগরোদ্দেশে ধাবিতা হন, তশ্কালে গোপের! বিশ্ব জননীর 

রক্ষার নিমিন্ত গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্বক অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানোদেদশে প্রায় 

যোজনাধিক পথ গো সমূহকে লইয়া সেই খরতর োতশ্বিনী জাহ্বীর 

উপর দিয়া সম্ভরণপূর্ববক গ্রমন করিতে থাকে এবং বদ্ধশ্রেণী গো সমূহ 
যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে ; আবশ্যক 

হইলে এই রূপ ভাবে ছুই তিনবার গমনাগমন করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত 
বা শঙ্কিত হয় না । প্রায় মাসাবধি কাল গো লইয়া তথায় বাস করে, 

অনবরত বারি পতনে সেই স্থান এমন কর্দম ময় হইয়। উঠে যে, দেখিলে 
শরীর লোমাঞ্চ হয় । জল নিঃশেষের অপেক্ষায় এ মাসাবধি কাল এরূপ 

স্থানে উহাদিগকে বাস করিতে হয় । যে কর্দমের ভয়ে ভীত হইয়া 
লোকে কোন স্থানে গমনাগমন করে না, বানপ্রস্থী, ভৈক্ষজীবী যোগী 
খষিগণ যাহার ভয়ে ভীত হইয়া গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক্নে 

গোয়ের নিমিত্ত সেই নিদারুণ বর্ষার কর্দমেই উহারা শয়ন, ভোজন ও 

উপবেশন প্রভৃতি করিয়া থাকে । তণকালে বদ্যপি কোন গাভীর প্রসব 

বেদনা উপস্থিত হয়, এমন কি ভোজন গ্রাস পরিত্যাগ পুরর্বক সত্থর 
নিজের পরিধেয় বস্ত্রের অন্যাংশের দ্বারা সেই বসকে ধারণ করিতে উদ্যাত 

হয়। পাঠকমহোদয়গণ ! গোপের কষ্ট সহিষু্তার পরিচয় পাইলেন কি 
এরূপ ভাবে গোকে প্রতিপালন করিতে গোয়াল৷ ভিন্ন গোপ নাম ধারী 
কোন গৌণ লক্ষণাক্রান্ত গোপ কি কদাচ সমর্থ হইবে? এরূপ শস্তি 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকেই অর্পণ করিয়াগিয়াছেন ; তীহার কৃপাতেই 

ইহারা এত শক্তিমান ; ত্তাহার অনুগ্রহে ইহার অরোগী ও বলিষ্ঠ ॥ 
এই জন্য ইহারা ভদ্র বেশ সাজিতে সময় পায় না, তজ্জম্য সাধারণের 

নিকট অভ্র, অসভ্য বলিয়া উপেক্ষিত হয় । যদ্যপি ভন্রবেশ সাজিয়। 
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খাকিত, তাহ! হইলে কে আজ কর্দমে পড়িয্া এত রেশ সহ্য করতঃ গো 

মাতাকে রক্ষা করিত 2 গোপের ব্লেশের কথা একবার ভাবিয়। দেখুন 

দেখি। গোপ ব্রাহ্মমুনর্তে উদ্খিত হইয়। শীতে কীপিতে কাপিতে গোয়ের 
গৃহ মাশ্ভিনে নিষুক্ত হয়; তুপশ্চ[ এক একটী গোয়ের গলরজ্ছু ধারণ 

করিয়া, ভক্ষা সামগ্রী পরিপুর্ণ নন্দ ভোজন পাত্রে তাহাদিগকে স্ুন্দররপে 

বন্ধন করে এবং পুনশ্চ ভোজনাবশেষে দেহন পাত্র হস্তে করিয়া জগণ্ 

রক্ষার নিমন্ত জগল্ভননার দাহন কাধ্যে নিযুক্ত হয় । পুনশ্চ তাহাদিগকে 

মাঠে লইয়া! ধায় এবং দিবাবসানে গৃহে লইয়৷ আইসে ও এরূপ খাদ্য 
সামগ্রী প্রদান পুর্ননক সন্তন্ট করিয়া, দধি, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি গবাদ্রব্য 

প্রস্তত করণে ব্যাপৃত হয় । রাত্রি ছিপ্রহর পধ্যন্ত এ কাধ্য করিয়া পুনরার 
সেই ব্রাহ্মমুহুত্তঠে উত্থিত হইয়। পুনশ্চ সেই সেই কন্মে নিযুক্ত হয় । 

এই রূপ ভাবে গোপের যখন দিবা রাত্র অতাত হয়, তখন কি রূপে গোপ 

আধুনিক সভ্যতা ভদ্রতা শিক্ষা করিবে % সুতরাং অসভ্য বলিয়। উপেক্ষিত 

হয়। প্রতিদিন এরূপ পরিশ্রম গোরালা ভিন্ন আর কোন জাতি করিতে 

সক্ষম হইবে ? ধাহাবণ গোপ বলিরা স্পদ্ধী করেন, তাহাদিগকে একদিন 

এরূপ পরিশ্রম করিতে হইলে, জীর্ণ, শার্ণ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দ্বার! 

আক্রান্ত হইয় মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয় । 

গোপ গোমাত সেবার ফলে অরোগী, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘ জীবন লাভ 
করিয়া থাকে, গোপের অশীতিপর বর্ষ বৃদ্ধে যে কাধ্য অনায়াসে করিতে 

পারিবে, অন্য জাতির বিংশতি বর্ষের যুবায সে কাধ্য করিতে কুহ্ঠিত হইবে। 

গোপ বৃদ্ধ বয়সেও দংশ মশকাদির অসহ্য দংশন সহ্য করিয়া গোষের 

নিমিন্ত তৃণারদ্দি আহরণ পুর্ববক সেই তৃণরাশি মস্তকে ধারণ করিয়া 

আহলাদিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ গোকে প্রদান করিয়া থাকে ; 

বুদ্ধত্ব প্রযুক্ত ষে কোন রূপ আলস্য, তাহা কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

কিন্তু এরূপ কর্ম আজ কাল নব্য বাবু সমাজে ভাল দেখাইবে কেন; 
ঘাসের বোঝ! মস্তকে লইয়া গমন করিলে উপহাসাস্পদ হইবে ; গোয়ালা 

অসত্য, কান্ত, অপবিত্র বল্তিয়া উপেক্ষিত হইবে | 
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ব্য তাপ ই পাপ এ পপ পপ আপ প্সসপস্্সপ প প -:০পসা 

হাঁ সমাজ" তোমার অবস্থা এখন এই রূপই দডাইয়াছে ; যখন 

তোমার রক্ষা কর্তা ব্যাস, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কন্ব, জাবালি প্রভৃতি খষিগণ 
ছিলেন তখন তোমার একরূপ অবস্থা! ছিল, আর এখন তোমার একরপ 

অবস্থ! দাড়াইয়াছে। তগুকালে এই সকল কর্মের আদর ছিল; পরম 

ধার্মিক নৃপতি খতস্তর তৃণাদি আহরণ পূর্ববক গো-নেবা করিয়া একদিন 

সফল মনোরথ হইয়াছিলেন। ধন্মাত্া খতস্তর পুত্রকামী হইয়। একদ! 

মহামুণি জাবালির নিকট উপনীত হইয়াছিলেন ; মহর্ষি কহিয়াছিলেন 

হে রাজন! আপনি তৃণাদি আহরণ করতঃ প্রতিদিন স্বয়ং গোকে ভক্তি 
পূর্বক প্রদান করিয়৷ গো পৃক্তা করুন; তাহা হঈলে তিনি সম্ভষ্ট হইয়। 

অবিলম্বে ধাশ্িক পুহ্র প্রদান করিবেন ; রাজাও সানন্দ চিন্তে তাহাই 

করিয়াছিলেন । কৈ তভুণ নিচর মস্তুকে বহন জন্য ঠিনি অসভ্য, অভদ্র. 

অপবিত্র, হন নাই । কৌতুহল নিবারণ জন্য খতন্তর রাজার পুত্রপ্র।প্তির 

বিষটা একটু বলি যথা__ 

অপত্য প্রাপ্থিক।মসা সন্ভথাপায়ান্ত্রয়ঃ প্রভো । 

বিষ্ছোও প্রসাদে। গোশ্চাপি শিবস্যাপথবা পুনঃ ॥ 

ত্মাস্বং কুরুবৈপুজা” ধেনোর্দেবতনো বৃপ। 

যসাঃ পুচ্ছে মুখে শঙ্গে পৃষ্ঠে দেবা প্রতিষ্টিতা ॥ 

স] তুষ্ট দাসাতি ক্ষিপ্রৎ বাঞ্ছিত ধম্মস-যুতম। 

এবং বিদিত্বা' গে! পুজা বিপেহি স্বমৃতভ্তর ॥ 

যো বৈ নিতাং পৃ্য়তি গাৎ গেহে যণসাদিভিঃ | 

তসা দেবাশ্চপিতরে নিতাৎ তৃপ্তা ভবস্তি হি॥ 

যোবৈগবাহ্িকং দদ্যান্িয়মেন শুভ ব্রততঃ 1 

তেন সুত্যেন তস্য সাঃ সর্ষপূর্থামনে। রথ।ঃ ॥ 

-পদ্মপুরাণ। 

হে রাজন? পুত্রাভিলাষী ব্যক্তির পুত্রলাঁভের তিন প্রকার উপায় 
আছে, বিষুঃ, মহাদেব ও গোয়ের প্রসন্নতা। অতঞব আপনি দেবময় 

তন্ুবিশিষ্ট ধেন্গুর পুজা করুন। যে ধেচুর পুচ্ছে, মখে, শৃঙ্গে। ও 
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পৃষ্ঠদেশে দেবগণ অবস্থান করেন । তিনি সন্ভুষ হইলে শীন্ত বাঞ্ছিত পুত্র 
প্রদান করিবেন+ হে খতস্তর! আপনি এইরূপ নিশ্চয় জানিয়া 
গোপুজায় নিযুক্ত হউন। যে ব্যক্তি তৃণাদি দ্বারা নিত্য নিজ ভবনে 

গোপুজা করিগা থাকে, তাহার পিতৃগণ ও দ্রেবগণ পরিতৃপ্ত হন। বে 
সদাচারী ব্যক্তি নিয়ম পুবিক সত্য জ্ঞানে প্রত্হ গোকে খাছা সামগ্রী 
প্রদান করে, তাহার সমুদয় মনোরথ পুর্ণ হইয়া থাকে । 

দিলীপ, খতম্তর প্রভৃতি নৃপতিরা যবস (৭) মস্তকে করিয়। 
গোপ্রতিপালন পুর্নক গোসেবার মহিমা বিস্তার করিয়াছেন, ব্যাসাদি 
পুরাণ কর্তারা সেই গোসেবার মহিমা নিজ নিজ পুরাণে লিখিরা রুতার্থ 

জ্ঞান করিয়াছেন; প্রত্যেক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, গো সেবা কর তোমার 
মঙ্গল হইবে, গো-সেবা কর তোমার ধন হইবে, গো-সেবা কর [তামার পুত্র 

হইবে, গো-সেবা কর তোমার স্বর্গ ইইবে, গো-সেবা কর তু! অশ্বমেধের 

ফল পাইবে, তুমি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে । হা আধ্য 

খাধষিগণ !. আজ আপনারা কোথায়! কালের কজোতে আপনাদের সে 

বাক্য কোথায় ভাসিয়। গিয়াছে, সে বাক্য এখন বাতুলের বাক্য রূপে 
পরিণত হইয়াছে । এক্ষণে গো-সেবা ইতরের কনা হইয়াছে । গোয়ের 

চোন। গোবরের দুর্গন্ধে ম্যালেরিয়া হয় ; গো থাকিলে বাড়ি অপরিক্ষার 

হয়, স্বাস্থ ভঙ্গ হয়, দৈনাৎ যদি একটু গোময় পদাগ্রে স্পর্শ হয়, অমনি 

তৎক্ষণাৎ তারাতারি সেই স্থানী সাবান দিয়। ধৌত করিতে হইবে, 

নতুবা মনের অশান্তি কিছুতেই দুর হইবে না। হায়! এতদূর যাহাদের 

মনের গতি, লোকান্তর ব! জন্মান্তরে যাহাদের বিশ্বাস নাই, যাহারা ইহ 

কালের স্থুখকেই পরম পুরুষাথ জ্ঞান করিয়া থাকে; বলি সমাজ! 

ইহারাই ত এখন তোমার কর্ণ। ? ইহাদিগের ইঙ্গিতে ভূমি ত চালিত 
হ্ঈটতেছ ? এন্নূ্প কর্তাদের কর্তৃহাধীনে যখন তুমি, তখন গোপরিচ্য্যা 

কারীদিগকে ত ঘ্বণার চক্ষেই দেখিবে । এখনকার এ ব্যবস্থার তোমার 

অস্বাভাবিক নহে 1. মার সে আধ্য খধিগণ নাই, আর সে ধর্ম ভীরু 
সঙাজপতি নাই, কে স্মাজকে যথার্থ ধরন্মভ্ঞানে প্রতিপালন করিবে ? 



অষ্টম পরিচ্ছেগ। ৯৯, 

শত ০ পা লাশ পিপি পা তম সপ পা পপ পপ পা 

সমাজের নির্দিষ্ট পতি নাই, সমাজ! তোমার ব্যভিচার আসিয়াতছ ; এই 
জন্যই যে যখন ইচ্ছা করিতেছে সেই তখন তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার 

করিতেছে; তুমিও গত্যন্তর লা দেখিয়া সেই ভাবেই চলিঃছ । তখন 

ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি খ্চধষিগণ গোকে জগভ্ভননী জ্জান করিয়া রাজা- 
ধিরাঞ্জকে গোয়ের সেবা কর অভিষ্ঠ পুর্ণ হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন; 
তাহারাও সেই উপদেশ -বাক্য গ্রহণ করিরা তকাধ্যে তৎপর হতেন । 

সে ব্যাস, বশিষ্ঠ, গর্গ, জাবালি প্রন্তৃতি ধিগণ, দিলীপ, খতস্তর প্রভৃতি 
নুপতিগণ, কালের শোতে কোণার ভাসিয়া গিয়াছে? যাক সে সমস্তই 

বাক্; সে রাজন্যবর্গ বাক্; সেখধি সকল যাঁউক্ ; কিন্ত্ব তাহাদের সে: 
অক্ষয় কাণ্তি যুগ যুগ লক্ষুপ্ণ থাকিবে | উাহারা বনু হইতে ষে বনান্তরে 

গোচারণ পুর্নক দিবাবসানে কুলগুরু বশিষ্ঠাদির আশ্রমে উপনীত হইতেন্: 
এ কান্তি তাহাদের অক্ষর থ।কিবেই থাকিবে ॥ 

বিবেচক পাঠক মহোদয়গণ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, 
গো সেবা কি ইতরের কন্ ১ গো সেবা করিলে কি স্বণ্য, অন্ত্যজ্, 

অস্পৃশ্য হইতে হর £ গোপকি এতই হের ইহারা কি সমাজের 

কেহই নহে? ইহাদের কি পরিত্রাণের আর কে'নই উপায় নাই ৯ 

সমাজ ! বলিয়া দাও, আজ ইহারা কি করিলে তোমাদের কুটিল দৃষ্টি 
হইতে পরিক্রাণ পাইবে । তোমার এত উপকার করিতেছে, তথাপি কি 

তোমার সন্ভোষ জন্মইতেছে নাছ তুমি সত্যাসত্য বিচার কর; আর 
বুথ! জন শ্রুতির বশবা হইয়া ব্যাত্রণীতি অবলম্মন পূর্বক ইহাদিগকে বিনা 
কারণে নিধ্যাতিত করিও না । তুমি সন্তুষ্ট হও, ইহাদিগের মঙ্গল হউক ॥ 



১৬৪ গোপতন্ব কোমুদী। 

নবম পরিচ্ছেদ । 

৯৬৩৪ ১৬৬৩০, 

পাঠক মহোদরগণ! আর একটা.নৃতন কথা শ্রাবণ করুন । জগতে 
ষে কত প্রকুতির লোক বিদ্যমান আছে, তাহার ইয়ন্তা করা বড়ই ছুঃসাধা। 

বিশেষতঃ গোপ বিদ্বেষী লোকের সংখা [ই অত্যধিক বলিয়া বোধ হয়। 

নতুবা গোপের উপর এত আক্রোশ হইবে কেন ? পৃন্নি পর্ন পরিচ্ছেদে 

গোপ সম্বন্ধে অনেকানেক কগাই পাঠকবর্গের শ্রবণ গোচর করাইঈয়াছি : 

এইবার এই পক্চ্ছেদে একটা ভভিনব প্রশ্রের কথা আরবণ করাই । 

সকলকার সকল কথার উত্তর দিতে গেলে পুস্তকের কলেনর বুদ্ধি হইয়া 

পড়ে এবং না দ্রিলেগ যেন কেমন একট অশান্তি গাকিরা মার : স্থতরাং 

বাধ্য হইয়। এবারকার প্রশ্পের উদ্ভব দিতে হইল ॥ ' কোন সনিশাস্ত্রবেনা 

মহাপুরুষ বলেন যে. পর্ন দে সকল পশ্রপালনাদি উল্লিখিত হইয়।ছে, 

বেশ্য বুন্তি বটে, কিন্ত এ বুভি গোপের, গোর[লার নহে; পাপের বেশ্যা 

ত্য, গোয়লারা নহে, উহার! স্বতন্ধ একটা জাতি । গোপ আর গোয়ালা 

ইহার পরস্পর “বভিন্ন জাতি । পাঠক মহোদরগণ । এ পরার উর 

কি দিবেন? গোপ বা গোরালা এই দুঈটা শব্দ সম্পুণ পুগক বলিয়া 

ধাহাদের ধারণা, গোপে পা গোরালার বাহারা ভিন্ন জ।তি বলিয়া নিশ্চয় 

করিরা রাখিয়াছে, তাহাদিগকে আর কি করিয়া বুঝাইতে পারি ॥ আ্ঙ্ষণ 
বা বামুন, কায়স্থ বা কায়ে, বৈদ্য বা বাদ্দ, কর্মকার ব কামার, স্বণকর 

বা সেকরা শোগ্ডিক বা শুড়ি এই সকল-শব্দের'যদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ 

বোধ করে; তাহা হঈলে তাহাদিগকে আর. বেদের কথা কি বুঝাঈব ; 

পুনরায় সেই বর্ণমালার কথা হইতে আরন্ত করিয়া ন! বুঝাইলে, কিছুতেই 

বুঝান ঘাহবে লা । 



বম প্রিচ্ছেজ । | ১০১ 

মশা ০ তে পপ পপ আও সি চক সত ক চে জা শা) চে শা শশী পা লী 

গোর[ল! শব্দ বা গোপ শব্দ যে একার্থবোধক, তাহা সেই না না 

শব্দ জন্তন নিশারদ মহাত্সাগণকে কিছু অবগত করাই । উল্তুট কবিতার 

সংগ্রাহক ও অন্ববাদক শ্রীযুক্ত পু্ণচন্দ্র দে কাব্যর্ত্র, উন্তট সাগর বি, এ, 
মহাশর কর্তৃক সংগৃহীত নিপ্লিখিঠ শ্রাকের অনুবাদ করিয়া “গোপছ্ 

শব্দের তর্থ শোয়াল। দেখাইয়া গিরাছেন । যথা-_ 

খ্যাত. শক্রে! ভগ'ঙ্গো ক্িধুরপিমলিনে। মাধবো গোপজা-ত। 

বেশ্যা পৃত্রো বশিষ্টো। রতি সতিরতন্ঃ সর্ববভক্ষী হুশ, ॥ 

বাসোমত্সোদ্রীয়ূঃ সললণ উদবি: পাগুৰাজারজা ?1 

রুছোভক্মাস্থিধারী ত্রিভুবন বসত” কম্ বো.ষা নচাস্তি & 

ইন্ষের শরীরে দুষ্ট চিহ্ন যায় দেখ।। 

চন্দের শরীরে কত কলঙ্কের রেখা ॥ 

'লঠ হয়েন কৃষ্চ “গোদাসার ঘরে। 

বশ€চ্ঠর জন্ম হ'লো বেগ্ার উপরে ॥ 

বাঁভপতি হইয়া অনঙ্গ মদন । 

যাহ পায় তাহ খার লে'ভী হুতাঁশন ॥ 

বাসদেব মহশ্যশন্ধা কুম।রী তনয় । 

সমু্দর লোণাজ্জল মুখে নাহি সয় ॥ 

উপপরিজাত পঞ্চ পাণুর নন্দন । 

চিতাভম্ম অস্ফথিধারী দেব ত্রিলোচন ॥ 

ভ্রি্নবনে কাই।কেও দেখিঠে না পাই । 

কোন কিছু দোষ যার কখনই নাই॥ 

শব্দকল্ীদমে “গোপ”, শব্দে “গোরালা।” ইতি ভাষা এই রূপ 

লিখিত আছে। অমরার্থ১ন্দিকার অনুবাদক “গোপ” শব্দে ণগোয়ালা” 

এই কথ! লিখিয়াছেন। ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর বদ্ধমান বর্ণন কালে 

জি বর্ণনের মধো গোপ জাতিকে গোর।লা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

যগা-__ 



১৯২ গোপতন্ত কো'মুদী । 

র। ০৯৮ এপ স্পা ৯ ও স্টল পি পচ আরা বা উজ ৯ ১ ও এ: ও পাপা এ রি রর এর (িারাররাপারররারর, টি, রি এরর [রা 

কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী। 

বেণে মণিগন্ধ সোনা কাসারি শাখ।রি ॥ 

গ্রোয়াল। তামুলী তাতী তিলী মালাকার। 

নাপিত ঝারুই কুরী কামার কুমার ॥ 

এতন্তিন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাকবিগণ প্রায়ই গোপ শব্দ 

স্থলে গোয়ালা এই কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কবিয়া গিয়াছেন। আরও 

ষাহারা বলেন বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান বাসীরাই গোপ, আর বঙ্গদেশ বাস,রা 

গোরালা; তীহারা যেন দয়া করিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাত্মা- 
দিগের পদাবলী পাঠ করিয়া সে সন্দেহ দূর করেন । বঙ্গে দ্বৈবর্ণ প্রপা 

সংস্থাপনের পর নবশায়ক শ্রেনীর স্থগ্ি হয়; ভ্রাজ্গণ ভিন্ন ত্কালে সকলেই 

শুদ্রপদ বাচ্য। সেই শুদ্র মধ্যে আবার উত্তম অধম ভেদ হয়, তন্মধ্যে 

নবশারক বলিয়া যাহাদ্দিগকে স্থির করা হয়, তাহারাই তখন উত্তম শুদ্র 

বলিরা অভিহিত হয়। তদনুসারেই বোধ করি ভারত চন্দ্র, ব্রাহ্মণ, বেছ্ধা, 

কায়স্থ জাতির পর নবশায়ক জাতিকেই লক্ষ্য করিয়া! এবং তস্ত,ল্য কাসারি 
শাখারি প্রতি জাতি ইহাই স্থির করতঃ মর্যাদা ক্রমে লিখিবার চেস্টা 
করিরাছেন। নতুন! ইহার পর এই রূপ লিখিবেন কেন ? 

সেকরা ছুতার হুড়ী ধোপা জেলে গুড় । 

চাড়াল বাগ্দী হাড়ী ডাম মুচী শ্রী ॥ 

যাহা হউক এক্প লেখা আমাদের দৃষ্টিতে কিছু অস্ত বলিয়া 
বোধ হয় ॥। ফলতঃ নবশাযর়কের ষে বচন “গোপমালা তথা তৈল” ইহার 

অপভাষ!' করিয়া লেখাই রার গুণ।করের উদ্দেশ্থা। ইহাদ্বারা আমরা এই 

টুকু বুঝিলাম যে. রায় গুণাকর যখন বিদ্যা সুন্দর রচনা করেন, তশুকালে 
সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত ছিল, নবশয়কস্থ গোপেরই অপভাষা 
গোয়াল! । ১৬৭৪ শকে বিদ্যান্থন্দর রচিত হয়, আর বর্তমান ১৮৩৫ শক 

চলিতেছে, এই ১৬১ বণুসর মধ্যে এতদ্দেশে এভাবেরও ভাবান্তর হইয়া 

বগয়াছে । বীরভূম, বর্ধমান, বীকুড়। মঞ্চলের গে।প-ব্দ্েষ রূপ আোত 



নবম পরিচ্ছেষ | ১১৩ 

সি ১১০৫ পা টিক শপ গৃহ পপ ক সস সপ, পাপ ও ৮ পপ পা 

ক্রমশই এতদ্দেশে তরতর বেগে ছুটিরা আসিতেছে; সেই ব্যক্তিগত গোপ- 

বিদ্বেষের মন্ত্র যতদিন সাঁধ|রণে হৃদয়ক্গজম কারতে না পারিতেছে, ততদিন 

তোমাদের আর কিছুতেই লিজ্ঞার লাই । সেই ব্যক্তিগত গোপ-বিদ্বেষ 

জোত না ফিরাইতে পারিলে, তোমাদের রন্মা নাই, তোমাদিগকে 

ভাসাইয়! ক্েঈীদ সাগর গর্ভের অতলতলে ডুলাইয়া রাখিবে; তাই বলি 

গোপ' তোমরা সাবধান হও, পুনঃ পুনঃ বলি সাবধান হও । 

এক্ষণে আর একটা কগা উত্থাপিত হইতেছে। বাঁভভ্তম, বন্ধমান, 
হুগ্লা প্রভৃতি তিন চারিটী জেলা লইরা দুইটা গোপের কথা শুনিতে 

পাওয়া যার অর্থাৎ বলব গোপ ও সগুগোপ 1 বল্পব গোপেরা যদ্যপি 

বৈশ্ঠ শ্রেণীর গোপ হইল, তাহা হইঈলে সগগোপেরা কি 2 তাহারা কি তবে 

শুদ? পাঠক বর্গের এ সন্দেহ অসঙ্গন্ধ নহে, এ সন্দেহ হইতেই পারে । 

সংগে।প জাতি শুদ্র নহে, ইহারারও বেশ্যা, কিন্তু ইহার! বল্লবদিগের সহিত 

পৃথক হইয়া অভিনব আখ্যা আখ্যায়িত হয়তঃ সগোপ নাম ধারণ 
করিয়াছেন। গোপ শব্দের অর্থ গো-রক্ষক | গো শব্দপুর্নবক পা ধাতু 

ডঃ (অঃ)। এই রূপ প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে গোপ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । 

গে৷ শব্দের অর্থ গাভী আর পা ধাতুর অর্থ রক্ষা । স্থৃতরাঃ গোপ বলিতে 
হইলেই, গো-রক্ষক বা গে পালককেই বলিতে হইবে । এক্ষণে উঁভারা 

পুবি বুক্তি থে গো-পালন, তাহ ত্যাগ করিয়]. কুষি কাধ্য অবলম্বন 

করিয়াছেন! বোধ করি গো পালন অপেক্ষা কৃষি কাধ্যের মধ্যাদ। অধিক, 

সেই জন্যই পুর্ব বৃত্তি ত্যাগ করিয় কৃষি কাধ্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন । 
বৃত্তি ত্যাগের সহিত পুর্বব পরিচয়টা ত্যাগ করিলে, আর কাহারও কোন 

কপ! বলিবার শক্তি থাকিত না । গোপ কথাটী আছে বলিয়াইত এত 

বিভাট | যদ্যপি বুঝিতাম গে! রক্ষা বৈশ্য বৃত্তি নহে, উহ! শদ্র বৃত্তি, 

আর কুষি কার্য্যটী বৈশ্য বুত্তি, তাহা হইলে নয় গো রক্ষা ত্যাগ করিয়া 

কৃষি কার্য্য গ্রহণ করা সম্ভব হইত। সংহিতাকারগণ যখন বলিয়াছেন, 

“গো! রক্ষা! কৃষি বাঁণিজ)ং কু্যাদ্বৈশ্া যথাবিধি” । গো রক্ষা, কৃষি ও 

বাণিজ্য এই সমস্ত গশুলিই বৈশ্য বুত্তি। তখন পূর্বব বৃত্তি পরিত্যাগের 



৮০ গোপতন্ব কোষ্দদী। 
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বস এ 

কারণ কি? বিশেষতঃ গোপ বলিয়া ধাহার। পরিচয় দিয়া থাকেন 

তাহাদের গো পালনই গ্রেষ্ঠ । ভগবান শ্রীরুষ্জ বলিয়াছিলেন প্ৰার্তী 
চতুবিবধাতত্রব়ং গো বুন্তয়োহনিশমত কৃষি, বাণিজা, গো রক্ষা ও কুসীদ 
এই চারি প্রকার বার্তী মধ্যে আমাদের গো বৃন্ভিই প্রধান । সুতরাং 

উহাদের গে বুন্তি ত্যাগটা শ্রাঘার পরিচায়ক নহে? যদি বুঝা যাইত 

অত এই বিশ্ষেশের দ্বারা গোপ শব্দের অর্থান্তর উপলব্ধি হইতেছে, তাহা 

হঈলে নয় স্ব বিশেষণ যে।গ করিয়া সগোপ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইত, 

এবং কিছু বিশেষ থাকিত। ইহাদ্ধারা বুঝ যাষ্তেছে যে. বল্পব দিগের 
সহিত যখন পুথক হইবার প্রয়োজন হইয়াদ্ছিল, তখন এই রূপ একটা 

বিশেষণ যোগ্ন করিয়া সণগোপ শাখার শ্যত্তি করতঃ জভিনপ সম্প্রদায় 

তৈরার কর! হইয়াছিল 1 ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিই বৃবিবেন ষে, সংগোপ 
জাতি কখনই একটা মূল জাতি নহে, ইহার! গোপ জ্াতিরই শাখা ও এই 
শব্দটা আধুনিক । 

স্বমী ধণ্মানন্দ মহাভারত) কৃত সিদ্ধান্ত সমুদ্র গ্রন্থের প্রণম খণ্ডে 

২৪৬ পৃষ্টার সৎগোপ শব্দের নবীনত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। তিনি 
লিখিয়াছে যে, “প্রাচীন কোন ধশ্মশাস্ত্রে অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে সংগোপ 

শব্দের আদৌ উল্লেখ নাই । হিরোঙেউশ, হিংসাং. ফাহিয়ান, গিলি- 
উকশ, আলেক জান্দার, প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয় প্রাড়বিবেকীগণ 

ভারতবর্ষ এবং হিন্দু জাতির বিবরণ লিখিব্লাগিয়াছেন, তাহারাও কোথাও 

সতগোপ জাতির উল্লেখ করেন নাই। খুব প্রাচীন বাঙ্গাল! প্রাস্থেও 

সতগোপ জাতির উল্লেখ নাই। কাশাদাসের মহাভারতের পূর্ননবস্তী 
কোন বাঙ্গালা এান্থেও সৎগোপ শব্দের উল্লেখ দেখা বায় না। রাজা 

ধল্লাল সেনের সময় বাঙ্গালার জাতি সমূহের বর্ণ বিচার উপলক্ষে যে 

তালিক৷ প্রস্তত হইয়াছিল, তাহাতে কিম্বা তৎসামগ্সিক পুস্তকাবলীতে 
সশগোপের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না । কোন প্রাচীন পারস্য গ্রন্থেও 

সতগোপের নাম নাই, ইহাতে বেশ বুঝ! যায় “সতগোপ শব্দ আধুনিক” 
সৎগোপের! নুতন সম্প্রদায় হইয়া এই বল্লবদিগকে সর্নদ! ঘ্বণার চক্ষে 

চি 



গেপতৰ কোমুদ্দী । ১০৭ 

০ এপ পা পপ পা পর পপ বি চস শে ্ কস হজ লি 

দেখিয়া থাকেন; উহ্থাদিগের ভাঝ। উচিত যে, অমর! এই এককুলে উৎপন্ন 

হুইয়। কি করিয়! '্দকুলের নিন্দা করি) 

স্বামী খন্মানন্দ মহাভারতী উঁহার উক্ত গ্রন্থে ২৪৭ এবং ২৪৮ 

পৃন্ঠ'র আরও লিখিয়া দেখা ইয়াছেন যে, “২৭ প্রকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, 
১১ প্রকার রয় সম্প্রনায়, ৮২ প্রকার বৈশ্য সম্প্রদায় এবং একসহআা- 

ধিক শুদ্র মোয় সঙ্কর অন্ত্যজ ও অনাধ্য) সম্প্রবায়, ইহাদিগের মধ্যেও, 

সঞ্গোপ নাই । স্থতরাং বল! বায় সগ্গোপ শব্দ ও সৎগোপ জাতি 

আধুনিক । পুর্ন বঙ্গের অনেক স্থানে সৎগোপের নাম পর্য্যন্ত অনেকে 
জনে না, অনেক জেলায় মোটেই সঙুগোপ নাই” 1 আরও বলিয়াছেন, 

“বাঙ্গালায় ধাহারা সগগোপ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাদের পূর্বপুরুষ 

গোপ জাতি সম্ভত অর্থাৎ তাহার! গোয়ালা ছিলেন, “বঙ্গদর্শন” সম্পাদক 

বাবু ব্কিম চন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও গোপ হইতে সগোপের উৎপ্তি 
নির্দেশ করিয়াছেন । উক্ত গ্রন্থের ২৫* পৃষ্ঠায় গভর্থমেণ্ট বাহাদুর কর্তৃক 
(েখিত বিষয়টা উদ্ধত করিয়াছেন । যথ৷ 
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গভর্থমেন্ট বাহাছুর লিখিয়াছেন যে, সগগোপ সম্প্রদায় স্প্টতঃ 

গোয়াল জাতি হইতে সমুস্ভুত ৭ উহারা গোপ জাতির শাখা বলিয়া 
অর্ববদ! বিবেচিত হইয়। থাকে ॥ 

এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণের আর সন্দেহ রহিল না যে, সংগোপ 

জাতিটী কি? সহগোপ মহাশয়ের যে পরিচয় দিয়া হৃখী হন বা যে রূপ 
ভাবে পত্রিচিত হইতে চাহেন হউন; কিন্তু উ'হাদিগগকে গোপ ভিন্ন আর 

কেহ কিছু বলিবে না । বেদ, পুরাণ, স্সৃতি, তন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি বে স্থলে 

বড গোপ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তুই গো রক্ষক 'গোপ। গে 

বক্ষ! না থাকিলে গোপ বলিয়! পরিচয় দেওয়াই অনুচিত ! যাহ! লইয়া 



১১. নবম রিচ 

নামের স্ৃপ্তি তাহার সহিত ঘেখ৷ সাক্ষাশু নাই। . স্বর্গীয় কবি দাশরথি 
রায়ের একটী কথা এই সময় মনে পড়িয়া গেল। কবিবর কুলীন 

ব্রাহ্মণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া! বলিয়াছিলেন 
_.. পরিচয় দেন আমি ফুলে, - কখন হাত দেন না! ফুলে, 

কেবল ল্যাজটা সদা আছে ফুলে। 

বন্ততঃ পরিচয়ের সহিত কার্্যের কিছু সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; নতুবা 
ব্ড়ই'লজ্জার কথা । সকল স্থানেই গোপ শব্দ দ্বারা এক গে পালক ও 
দধি টুপ্ধ ব্যবসারী গোপকেই বুঝাইয়। থাকে । আধুনিক বচন প্রমাণের 
মধ্যেও যেখানে যত গ্োপ শব্দ আছে; তদ্বারাও একমাত্র গোয়ালা 

: দিকেই বুঝাইয়া থাকে । 
| গোপ মালী তথা তৈলী তন্্রী মোদক বারুজী 1 

কুলালঃ ক্মকারণ্চ নাপিতে। নবশায়কাঃ ॥ 

এই বচনস্থিত গোপ শব্দেও ছুগ্ধ দধি ব্যবসায়ী গোয়াল । ইহার 

অপভাঘ! এই রূপ শুনিতে পাওয়া যায় । যথ৷ 

নে 

- তেলী মালী ব্যাশালী, তাতী নাপিত মধুলী, 
কংস* শংখণ" গোছালী, কামার কুমার পুটুলী। ধ 

এই নব শাখাবলী। 

 ব্যাশালী, ছগ্ধ পাকের হাড়ি, ছুগ্ধাদি ব্যবসায়ী গোপ। মধুলী, 
বাহাদের গুড় শর্করার ব্যবসা আছে, অর্থাৎ মোদক । গোছালী, যাহারা 

পানের গেছ করিয়! বিক্রয় করে, অর্থাৎ বারুই । পুটুলী, অর্থাৎ গন্ধ 
'ৰণিক। ভারত চন্দ্র রায় গুণাকরও গোপ শব স্থলে চলিত ভাষায় 
গোয়ালা বলিয়া গিয়াছে । ৰ 

গোয়াল তামুলী তাতী আর মালাকার।. 
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার || 

*কংল 1শংখ 4 পুটুলী এই তিনটা শব মূলে নাই অপভাব! 
কর্তা এই শব্ধ তিনটা কোথা! হইতে পাইলেন, তাহা বলিতে পারি না। 



সতগোপ মহাশয়ের! এই বল্লবদিগের সহিত পৃথকত্বের নিদর্শন 
স্বরূপ “সহ” এই চিহ্ন টুকু দিয় রাখিয়াছেন। “সত” এই শব্দের দ্বারা 
জাতিগত পার্থক্য দেখাইলেন; আর মাত্র কৃষি কার্য অবলম্বন করিয়া কৃত্তি-. 
গত পার্থক্য দেখাইলেন। তাল গাছ গেল বটে, কিন্ত তাল পুকুরের 
নাম আর.গেল'না । সেই গোপ নামের আর পরিবর্তন হুইল না; মাত্র 
কিছু অঙ্গ বৃদ্ধি করিয়া সদেগাপ নাম ধারণ করিলেন । .সুগোপ হইতে 

পারিবেন, সহ গোয়ালা হইতে পারিবেন না! সৎগোপের পরিবর্তে, 
যদ্যপি কেহ সু গোয়াল! বলিয়া ফেলেন; তাহা হইলে মহা কুপিত হন । 
যাহা হউক এক্ষণে সগোপ শব্দ অশাস্্ীয় বা আধুনিক, তাহ! পূর্বে 
স্বামীজীর লেখা দ্বারাই বেশ প্রতিপন্ন হইয়! গিয়াছে । আরও প্রতিপন্ন 
হইয়াছে, সগোপ এই বল্লব-গে।পদিগেরই বংশ সম্ভ,ত, স্থতরাং উহারাও 

বৈশ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

. পাঠকবর্গ বদ্যপি জিজ্ঞ।স! করেন, গোপ জাতির গধ্যে এই ছুইরূপ 

তেণী বিভাগ হইবার হেতু কি? এবং মাত্র এই ছুই তিনটা জেলায় বাস 
করতঃ এরূপ বিভিন্ন হইবারই বা হেতু কিঃ? বস্ততঃ বিশেষ কোন প্রবল 

শক্তি ব্যতিরেকে চিরস্থায়ী কোন সুদৃঢ় কণ্্ন সম্পাদিত হয় না। প্রবল 
পরাক্রান্ত কোন সমাজপতি ব্যতিরেকে পুর্ব প্রচলিত সমাজ প্রাথা কেহ 
কখন পরিবর্তন বা পরিবদ্ধন করিতে সমর্থ হয়েন না। যেমন রাজা বল্লাল 

সেন ছিলেন; তিনি বহু নূতন নূতন সমাজ প্রথা স্থষ্টি করিয়া; তাহা প্রচলন 
করিয়াগিয়াছেন। সেই রূপ সশগোপ ও বল্পব গোপ কোন দুর্দান্ত রাজার 
তীব্র শাসনে তাহার অধিকার মধ্যে পরস্পর বিভিন্ন হইয়া ছুই শ্রেণী রূপে 

পরিণত হইয়াছে । এক্ষণে সেই পৃথকপ্খের হেতুটা পাঠকবর্গকে অবগত 
না করাইলে বোধ করি তীহাদের' সংশয় দূর হবে না । গ্রন্থের কলেবর 

বৃদ্ধির আশঙ্কায় ইহাতে নিবৃত্ত হইলে সাধারণের কৌতুহল নিবৃত্তি হইতেছে 
না। অতএব এ বৃস্তান্তটা সাধারণকে জানানই কর্তব্য । এই বল্পবদিগের 

ংশিক ভাঁবে সামাজিক বিভিন্নতার ও হুরবস্থার আকর স্থল বর্ধমান 
জেলার পশ্চিমাংশ ও বীরভূম জেলার পূর্ববাংশ ত্রিযষ্তির গড় নামক স্থান । 



১৯৮: নবম পরিচ্ছেদ । 

যাহ অধুনা শ্যাম রূপার গড় বলিয়া বিখ্যাত। ইজ কারান রেলওয়ে 
হাবড়া হইতে প্রায় একশত মাইল দূরবর্তী রাজবাধ ফ্টেশন, উক্ত স্টেশন 
হইতে অনুমান 81৫ মাইল উত্তরাংশে শ্যামরূপার গড় বিদ্যমান । 

বংশের রাজত্ব কালে গৌড়পতি ধণ্ম পালের অধীনে কর্ণসেন পি 

রাজা উক্ত ক্রিষষ্ঠির গড়ের অধিপতি ছিলেন । এ সময়ে ইছাই ঘোষ 
নামক এক জন প্রবল পরাক্রান্ত গোয়ালা গৌড় পতির ক্লারাগারে পিতার 

নিদারুণ দুঃখ বন্ত্রণ'র প্রতিশোধ লইবার মানসে দৈব বলে বলীয়ান হইয়া 

প্রথমতঃ কর্ণসেনের সম্পন্তি লুটন -পূর্নবক তাহাকে রাজযচ্যুত করতঃ স্বয়ং 

তথায় রাজা হয় । তৎপরে কর্ণসেন পুন্র লাউসেন পিতৃবৈরী ইছাইকে 

বধ করিবার অভিপ্রায়ে ধশ্মের উপাসনা করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর 

অবশেষে ইছাইকে বধ করেন । ইছাইকে বধ করিয়াও তাহার মনস্প্ট 
না হওয়ায়, গোয়াল! জাতি অতি নিষ্ঠ,র প্রতিহিংসা! সাধন পরায়ণ এই 
জান করিয়া ইছাই ঘোষের জাতি মাত্রের উপর ঈদ্ষা পরতন্ত্র হইয়া তাহা" 

দিগকে তাহার অধিকার চধ্যে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করেন । অন্য যে 

কোন দণ্ড হউক না কেন, তাহা অল্পকাল স্থায়ী, স্থতরাং সেরূপ কোন দণ্ড 

না দিয়া এমম একটী দণু দিলেন যাহা আজ পর্যন্ত ভোগ করিতেছে । 

আর ইছাই যে সকল পাল, ঘোষ, ক'লে পান প্রভৃতি গোপদিগকে নানা 

স্থান হইতে আনাইয়া নিজ অধিকারে বাস ক্রাইয়াছিল, তন্মধ্যে কতক গুলি 

ইছাইএর আসন্ন সৃত্যু অবগত হইয়া লাউসেনের শরণাপন্ন হয় ও গুপ্তভাবে 

লাউসেনের সাহাধ্য করে ; তাহারাই পশ্চা লাউসেনের অনুগ্রহে তৎ- 

স্থানে ইছাই হইতে স্বতন্ত্র গেপ বলিয়া পরিচিত হয়। তশুপরে ক্রম 

প্রসারণের দ্বারা অন্যান্য স্থান অধিকার করে। এই রূপে ইহাদিগের 

শ্রেণী বিভাগ হয়। অধিকন্ক স্ববৃন্তির তুল্যত নিবন্ধন ভবিষ্যতে 

পৃথকতের ব্যতিক্রম ঘটে, এই নিমিত্ত গো পালন বৃত্তি পরিত্যাগের ও 

কৃষি-ৃত্তি গ্রহাণের ব্যবস্থা হয়। এই জন/ উদ্ভয়ে এক বংশ সম্ভ,ত হইয়াও 

পরস্পরের বিভিন্ন বৃত্তি দেখিতে পাওয়া বায়। পাঠক মহোদয়গণ 

এক্ষণে এই অপুর্ব ইছাই ঘোষ 'ও লাউসেন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিমোহিত 



গোপতক্ষ কোমুদী। ১০৯ 
হাহা 

হইবেন এবং ইছাই ঘোষ কি রূপ প্রবল পরাক্রান্ত গোরালা ছিল ওকি 

রূপ ভাবে লাউসেন পিত। কর্ণসেনকে বিপর্যস্ত করিয়া! স্বরাজ হইতে বিতা- 

ডিত করিয়াছিল, তাহা সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। ইহাতে যে সহজেই 

মানুষের ঈর্ষা আসিতে পারে; তাহার আর সন্দেহ নাই; ইহা কোন্ 
মতেই অন্বীকার করা যাইতে. পারে-না । এই উভয় পক্ষের ঘোরতর 

সংগ্রাম,পাঠকবর্গকে অবগত করাইয়া এবারকার মত গোপ তত্ব নির্ণয় 

হইতে অবসর গ্রহণ করিব । আর যদ্যপি অন্য কোন মহাত্ম। ইহা ভিন্ন 

ইহ দিগের বিচ্ছিন্নের অন্য কোন কারণ দেখাইয়। দিতে পারিবেন, তাহার 

নিকট আমর! চির বাধিত থাকিব । 



৪১ | ফশৎ পরিচ্ছেদ, ' 

দশম পরিচ্ছেদ । 
০০৩৫৩১০০, 

৬ঘনরাম চক্রবর্তী কৃত শ্রীধর্্মমঙ্গল পুস্তক যাহা বঙ্গবাসী প্রেসের 
অনুগ্রহে আজ কাল বহুল প্রচার হইয়াছে, তাহাতেই এই ইছাই ঘোষ 
বৃত্তান্ত বিশেষ ভাবে বনিত হইয়াছে । সেই পুস্তকের প্রয়োজনীয় স্থল 
গুল! উদ্ধত করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইব । 

গোৌঁড়দেশের অধিপতি ধন্্পাল নামে এক ধার্মিক নরপতি ছিলেন 
তাহার অধীনে অনেক রাজ! বা মগুল বাস করিতেন । তন্মধ্যে কণসেন 
নামক কোন রাজ! বীরভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্যবন্তী অজয় নদীর তীরে 
ত্রিষগ্রির গড়ে তাহার রাজধানী ছিল। উক্ত কর্ণসেন মহারাজ ধণ্মপালের 
প্রিয় সুহৃদ. ছিলেন । উক্ত কর্ণসেনের পুত্রই লাউসেন। পাঠক 

মহোদয়পশ ! এই বিস্ময়কর অতিত সত্য ঘটনাবলী শ্রৰণ করিয়া সংশয় 

ঘুর করুন৷ | 

*  তোন সময়ে মহারাজ ধন্মপাল শীকার করিবার মানসে বহির্গত 

হইয়া দেখিলেন, সোম ঘোব নামক জনৈক প্রজা বন্দিশালে দারুণ বন্ধন 

যাতনা ভোগ করিতেছে । 

* রংপুরাঞ্চলে ধন্মপাল রাজত্ব করেন। ভিমসার দক্ষিণে উহার রাজধানী 
ছিল। তৎপরে উ'হার ভ্রাতষ্প,ত্র গোপীচন্ত্র রাজত্ব করেন। তাহার পুত্র ভবচন্দ্র। 
ভবচন্দের পর গারো, কোচ. প্রভৃতি অনার্ধ্য জাতিগণ রাজামধ্যে ঘোরতর উপদ্রব 
করে। কিন্তু তার পর পুনরাম্ব আর্ধ্য জাতীয় নৃতন রাজ বংশের প্রথম রাজ! নীব- 
গবজ; তাহার পুত্র নীলাগ্র, এই সময় এ গৌড়রাজ্য (রঙ্গপুরাঞ্চল) পাঠানদিগের 
কর কৎলিত হয়। পাঠানরাজ হোসেন শাহ! রঙ্গপুরের জয় কর্তা । হোসেন শাহ! 
ইং ১৪৭৯ সন হইতে ১৫২১ সন পর্ধাস্ত রাজ্য করেন। . ইহাথারা অনুমান কর! 
হাইতি পারে বোধ করি ইং ১৪০* সনেপ্মথবা ক্ছি অল পুর্বে ধর্্পাল গৌড় 
দেশের সাজ! ছিলেন । 

বন্ধিম বাবুর ১২৪৭ লালের জোষ্ঠ মাসের বজদর্শন। 

পপ পাপ এত রানার 



». গোপতদ্ব কৌমুর্গী। ৯১১ 

হাহী হ'তে তৃপাল দেখিল সোম ঘোষে। 
বিপাকে বৎসর বন্দী আছে কর দোষে। 

বন্ধনে রেখেছে পাত্র * দারুণ জটিল। 

ডাকিয়ে খ্ধান তারে র1জ। দয়াশীল ॥ 

এ দেশে অকাল নাই অবিচার মোর । 

ফও কোন কুকর্থ্বে কপালে কষ্ট.তোর॥ 

করপুটে কহিছে গোয়াল! সোম ঘোষ । 
ফি করিব মহারাজ মের কশ্ম দোষ এ 

অক্ৃতী আতুর অন্ধ অন্ন করে খায়। 
তোমার দয়ার দেশে হুঃখ নাহি রায় ॥ 

অভাগায় হইয়াছে বিধি বিড়ম্বন। 

ঘম দণ্ডে লণ্ড ভণ্ড পরিবার ধন ॥ 

সম্প্রতি সামর্থ নাই রাজ কর দিতে। 

গত বর্ষে মহারাজ গোচর করিতে 

কপা করি আপনি করিলে কর মানা। 

মফস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দী খান!॥ 

পূর্বাপর পেলেছ পুত্রের প্রায় মোরে। 

এৰে অপমান এত যেন দুষ্ট চোরে ॥ ॥ 

দেখে শুনে পাজ্রকে কুপিয়া কন ভূপ। 

প্রজা প্রতিপালন উচিত এই রূপ 
এ বি ধ্ চি ১৪ গ 

এতেক আক্ষেপ করি গোৌড়ের ঠাকুর । 

সেই খানে সোম ঘোষের বন্ধন করে দুর॥ 

ূ শিরপা করিল শাল সর বন্ধ জোড়]। 

সঙ্গে নিল শীকাত্র চাপায়ে দিব্য ঘোড়া] ॥ 

কোপে তাপে মহাপাত্র যুচাড়ায় দাড়ি । 

কহিতে না পারে ফুটে ঘ্বোষে রহে আড়ি ॥ 
গা আবি রা বলি «০ পাচ (এ ছি বারা পর 4১07১ উপর 

রং গৌভেশ্বর ধঙ্ধুপালের স্কালক, নাম মহামদ পাত্র। 
০০০ 

শা 



৯১২ | কশম পল্জিচ্ছেদ। 

শপ পপ শত পিপল শাশি শী মত সপ | সপ ৯ পপি পাস পশম পপ পপ সাপ | আস পপ পিসি পেপে শিপ পপি পপ পর কাপ উরি 

মহারাজ ধর্ম্নপল সোম ঘোষকে বন্ধন মুক্ত করির দিয়া নানা 

কূপ পারিতোধিক প্রদান করিলেন ; মহপাত্র ইহা দেখিনা ঘোষের উপর 
অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া রহিল। আজ -কালকার নায়েব গোমস্তাদিগের 

এটীও বেশ অভ্যাস আছে । স্বেম ঘোষের উপর মহাাজ অতি সপ্ত 

হইয়! নানা রূপ মধ্য! প্রদান করিলেন এবং তাহার সহিত সর্বদা যুক্ত 

পরামর্শ করিঘ্নঃ সমস্ত কাধ্যই করিতে লাশিলেন। ইহাতে মহামদের 
ক্রোধানল অধিকতর উদ্দপগু হইয়া উঠিল । 

তাহে মহাপাত্রের বাড়িল মনস্তাপ। 

মনে করে কেমনে এখন ছাড়ে পাপ॥' 

সোম ঘোষের উপর মহামদ পাত্রের আক্রোশ রাজা বুঝিতে পারিয়! 

সেম ঘোষকে ডাকিয়া কহিলেন এখানে তোমার থাকিয়া আর প্রয়োজন 
নাই; ত্রিষষ্টির গড়ে রাজা কর্ণ সেনের নিকট তুমি গমন কর, আমি লিখন 
পরোরানা দিতেছি । এই বলিবা মহারাজ পরোয়ানা এবং নানা পারি- 
তোষিক ও পাইক পদাতিক প্রভৃতি সঙ্গে দিয়া গমনে অনুমতি করিলেন। 

নাগর। নিশান দিল লিখন পরোক়ান। | 

বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দন। ॥ 

কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুল চাদ। 

অপরঞ্চ যুবতী বনিতা মায়া ক।দ॥ 

লোম ঘোষ এই রূপ ভাবে গমন করতঃ নান। গ্রাম অতিক্রমপূর্ববক 

বীরভূমে আসিয়া! পেোৌছিলেন এবং দিব ছুই যামে অজয় নদীর তীরে 
(ত্রিষগ্টির গড়ে) উপনীত হইলেন । রাজা কর্ণসেন - এ মংবাঞ্ণ. পাইয়া 
সোম ঘোষকে লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। | 

আপনি সাজেন সেন পরম সস্তোষে। 

আদরেতে আগ হু'ঝে নিল সোম ঘোষে ॥ 

রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার । 

বনদতি গড়ের মাঝে হইল গোয়ালার ॥ 



গোপতন্ব কোমুদী ৷ ১১৩. 

উক্ক স্বোম ঘোষের পুত্রের নাম ইছাই ঘোষ ! ইছাই ঘোষ বয়ঃ- 

প্রাপ্তুর সহিত দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিল। কোন অবধুতের নিকট 
দীক্ষিত হইয়। দেবীর আরাধনায় মনে।নিবেশ করিল এবং নিজের অকপট 
ভক্তিবলে ও সাধন প্রভাবে পার্বতীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল। 

ইছাই আনন্দ মনে নানাবিধ আয়োজনে 

সঙ্গেপনে পুজে ভগবতী । 
আবখন তন্ধ্ে মন্ত্রে 'আরাধিতে হেম যঙ্ত্রে 

মন্ত্র বশে সাক্ষাৎ পার্ধতী ॥ 

ইছাই দেবীর সাক্ষাত্কার লাভ করিগা অতি আনন্দ মনে স্তব 
করিতে লাগিল। ইছাই ঘোষের স্তবে দেবী সন্থুষ্টা হইয়া অভিলষিত 

বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন । 

শুনিয়া এতেক স্তবতি, বলেন গোয়াল। প্রতি, 

পর্িতুষ্টী হেমন্তের ঝি। 

পরতে তোমার জাশ, ছাড়িন্ু কৈলাস বা, 

অভিলাষ বর মাণ্ো কি॥ 

ইছাই বলেন :মা, প্রণাম ও রাঙগ। পা, রর 

আমার মনের বত তাপ। 

অবিচারে অনাহারে, গোৌড়ে বন্দী কারাগারে, 

ছুঃখ ভাবে ছিল মোর বাপ॥ 

সে তাপে তাপিত অতি, অত.পর কৃপাবতী, 

মোরে স্বতন্তর কর সতী। 

অপর প্রর্থন। মাতা, গড়ে থাক অধিষ্ভাতা, 

শ্যামা রূপ দেখি দিৰ! রতি ॥ 

দেবতা দানব যত, কাহ'তে না হব হত, 

মানব কি ক্পাবলে তোর। 

হলারে বৈষ্ব বৈ, তোমাক. হাতের &ঁ, 

অসি বিন! মৃত্যু নাহ মোর॥ 

শপ সপ পাপ পপ শা পপ পপ তাত ৬ 



১১৪ দশষ পরিচ্ছেদ। 

শপ | সস শ্শ এ সস্টী ও সপে সপ শা শা পক | আপপপপকষ সি | পা সপ পা সরসপপাদ 

বিপক্ষ করিলে বল, বাড়িবে' নদীর জপ, 

অরি প্রবেশিতে নারে পুর। 

'কইঅপর প্রার্থনা শুন, ত্রিষষ্টির গড় পুন, 

নাম হবে অজয় ঢেকুর॥ 

কি কহিব ভাঁগা কত, গোয়ালা বাঞ্চিত যত, 

মহামায়া পুরিল কামনা । 

কনক প্রতিমা করি, শ্যামরূপা মহেশ্বরী, 

গড়ে গোপ করিল স্থাপন। ॥ * 

নিতি নিষ্ি করে পুজা, দিয়ে মেষ মোষ অজা, 

রাজ! হ'ল গোয়াল প্রবল । 

ইছাই দেবীর প্রসাদে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়! ক্রমশঃ রাজার 
শাসন অতিক্রম পূর্বক স্বয়ং রাজার ন্যায় অধিকার করিতে লাগিল । 

ইছাই দুব্বার, করিল রাজার, 

দোহাই দস্তর দূর। 

রাজার দোহাই দস্তবর দূর করিয়া, নিজের মনোমত নগর গ্রাম 

বসাইতে লাগিল এবং শৃঙ্খলাপূর্ববক ত্রাহ্মণাদি জাতির বসবাসের বন্দোবস্ত 

করিয়। দিল । 

চৌদিকে পাহাড়, বেড়ি বাড়ি গড়, 
হুর্গম গহন কাটী। 

করিয়া চহ্বর, বসাল নগর, 

রাজ্তার বসত বাটী ॥. 

নিজের স্বজাতিগণকেও বহু দেশ হইতে আনাইয়া স্বীয় অধিকারের 

মধ্যে বাস করাইল। 
গণ্য গোপ যত, করিল বসত, 

পাল, ঘোষ, ক'লে পান। 
রশ “উর সপ ক এপস! এ পি হস্ত 6 0 উজার ৮০“ আস আপ আচ খর রাস 3 জজ ০. এর 

* ইছাই ঘোষ কর্তৃক শ্যামারূপা দেবী স্থাপিতা। অদ্যাবধি সেই শ্যামা 
রূপা দেবীর মন্দির বিদামান রহিকাছে এবং সেই শ্যামরূপ। দেবীর গড় বলিয়। 

এক্ষণে প্রসিদ্ধ হইয়ছে। 

লস্কর 



গোপতব কোমুদী । ১১৫" 

এই রূপে নানাজাতি শ্রেণীবন্ধরূপে বসাইয়া, স্বয়ং রাজাসনে 
উপৃবেশন পূর্নবক রাজ কার্য্য চালাইতে লাগিল এবং দেবীন্ক অনুগ্রহে 
ক্রমে ক্রমে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিল । 

তজনে ভবানী তার হ'ল পক্ষবল। 

দিনে দিনে গড়ে গোপ হুইল প্রবল ॥ 

লোহাট? বর্জর তার সহর কোটাল। 

সংগ্রামে পণ্ডিত বীর বিক্রমে বিশাল ॥ 

দেববলে গড়ে গোপ রাজ হ'ল পাটে । 

দেবত। দানব ডরে নাহি চলে বাটে ॥ 

পুরন্দর প্রভৃতি সভয় স্ুরবর্গ ৷ 

প্রতাপে গোয়াল৷ বেট। পঃছে লয় স্বর্ণ ॥ 

শক্রর সস্তাপ বাড়ে, টুটে পরাক্রম । 

অধিকার ঢেকুর ছাড়িল প্রায় বম ॥ 

গৌড়েএরের বন্দিশালে বিনা দোষে পিতা বন্ধন যাতনা ভোগ 

করিয়াছে, তাহা অহ্রহঃ স্মরণ হওয়ায় ইছাই প্রতিহিংসা সাধন মানসে 
গোড়েশ্বরের বন্ধ, কর্ণসেনের সম্পন্ডি প্রথমতঃ লুটিয়া লইল । 

সেই রূপে গোয়াল! বাড়িল দৈব বলে । 

সেনের সম্পত্তি লুটে নিল ছলে বলে ॥ 

হাতী ঘোড়। উঠ গাড়ি বাড়ি রাজ পাট । 

প্রমাদে পলায় রায় হানিঙ্গা ললাট ॥ 

ইছাই ঘোষ রাজা কর্ণ সেনের যাবতীয় সম্পন্ভি লুণ্ঠন করিয়া লইলে 

তিনি নিদারুণ দুঃখে মন্ধ যাতনায় ত্রিধগ্থির গড় ত্যাগ করতঃ নিজ পরিবার 

বর্গ অন্যত্রে বন্ধুবাসে রাখিয়া, গৌড়পতির নিকট উপনীত হইলেন। 

গৌড়েশ্বর মহারাজ ধন্মপাল, বার্ড য়া প্রভৃতি অমাত/গণে পরিবেষ্টিত হইয়! 
বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রিয় সুহৃদ. কর্ণসেনকে আগমন করিতে 

দেখিয়া, সাদর সম্ভ[ষণ পূর্বক আপন প্রদান করতঃ কুশল প্রশ্ন করিয়া 

ছুঃখিত ভাবে আগএনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন । 
প্রণতি করিয়া ভূপে শিরে হানে ঘা। 

অভিমানে ছুংখে কান্দে মুখে নাই রা॥ 



১১৩ দশম পরিচ্ছেদ । 

শপ পা পাপা ০ জল 

কর্ণসেন অতি কষ্টে গৌড়পতির নিকট নিজের সমস্ত দুঃখ কাহিনী 

নিবেদন কক্িলেন। সোম ঘোষের বেটা 'ইছাই হইতে এতছুর সর্বনাশ 
ঘটিরাছে, রাজা ইহা! শুনিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন । 

কোপে রাজা জলে ষেন অনলেতে ঘি । 

সপে এনে বেটার করিব শাস্তি কি॥ 

কোপে তাপে প্রতাপে হুকুম হল সাজ । 

পাস মহাম্দ বলে শুন মহারাজ। 

কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি যাবে সাজি । 

হুকুষে আনাব ধরে সেবা কোন. পাণ্জ ॥ 

মহামদ পাত্রের পুর্নব হইতেই সোম ঘোষের উপর অন্যন্ত ক্রোধ 
ছিল, এই স্থযোগে তাহার বিশেষ সুবিধা হইল 1 রাজার নিকট হইতে 

লিখন পরওয়ানা লইয়া সোম ঘোষের নিকট ভ:ট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল 
এবং রাজাকে কহিল-_ 

পবোয়ান। পাঠাই না আপে যদি কাছে। 
তবে ফ করিন শাস্তি মে'র মনে আছে॥ 

ভাটকে লিখন পরওর়ানা দিয়া পাঠাস্টরা দিলে, ভাটও যথা সমব়ে 

তথায় গমন করিল । ভাটের আগমন শ্ুনিরা সোম ঘোষ তাহাকে 

অগ্রসর হইয়া লইতে আসিল । গৌড়পন্ির পরওয়ানা পাইয়!, (সোম 
ঘোষ বিনয় পুর্বক ভ:টকে কহিতে লাগিল; মহুশর! আপনি যে রাজার 

লোক এখানে রাজকর লইতে জাসিরাছেন, এ কণা যেন আমার পত্র 

ইছাই না জ্ঞানিতে পারে; কারণ £স অতিশয় ছুন্দান্ত. আপনি রাজকর 

লইতে আসিরাছেন, ইহা শুনিলে বড়ই বিপদ হইবে; অতএব সঙ্গোপান 

আমি আপনাদক কর দিব, কেহ শুধাইলে বলিবেন, সোম ঘোষের সহিত 

আমার বন্ধৃতা আছে । সোম ঘোষের এই কথ শুনিয়া ভাট অত্যন্ত 
ক্রোধে বলিতে লাগিল । 

এন শুনি কোপে তাপে ভট কন. হাকি। 
কিকোস বেটাকে তোর থর্থরাতে কাপি ॥ 
বকেয়া বেখাক ল'য়ে সঙ্গে চল মোর । 

" কি কব কালের ধন্ম সাধু বাবে চোর ॥ 



গোপতন্ব কৌমুগ্ী। ১১৭ 

কর্ণসেন ভেঙ্গে দেবে এই অহঙ্কার । 
কহিতে কহিতে হেতা! করিয়া শীকার ॥ 

ইছাই প্রবেশে পুরী ৰেষ্টিত লঙ্কর। 
মাথায় ধবল ছাতি হাতীর উপর ॥ 

ইছাই শীকার হইতে আসিয়া! দেখিল রাজার.লোক রাজকর লইতে 

আসিয়াছে । তখন ক্রে'ধে অধীর হইয়া, ভাটকে নানারূপ শান্তি প্রদান 

করিতে লাগিল; সোম ঘোষ পুত্রকে অনুরোধ করিয়] ভাটকে মোচন 

করিলেন এবং নান! পুরস্ষীর দিয়া তথা হইতে বিদায় দিলেন ভাট 

তথা হইতে বিদার হইয়া যশ! সময়ে গৌওপতির সমীপে উপনীত হঈলেন 
এবং নিজ ছুঃখ কাহিনী ও ইছাই ঘোষের নিষ্ঠ,রত।, সমস্ত জ্ঞাপন 
করিলেন; রাজা শুনিয়া 

কোপে রাজ জলে ফেন হুতাশনে হবি । 
রী ঝা চি গ র্ 

ভাটেরে প্র-বাধ দিয়! মুচড়িছে দাড়ি ॥ 

ইছাহ উপরে হ'ল ভূপতির আড়ি। 

কোপে রক্ত লোচন বচন বীর দাপে। 

এত অহঙ্কার মোরে করে কার বাপে ॥ 

সাজিতে হুকূম দিল দিযে হাত নাড়া। 

সাজ সাঙ্গ সত্বরে শিঙ্গার শুধু সারা ॥ 

ঘন রে!ল দ্ামাম। দগড়ে পড়ে কাটি। 

তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটি ॥ 

এই রূপে রাজা রণ স।জে সভ্ভিত হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা সম- 

ভিব্যাহারে অজয় তীরে উপনীত হইলেন । 

একে একে কব কত যত রাজ বাট। 

প্রবেশে অজয় তটে ভূপতির ঠাট ॥ 

স্বর! পার হ'তে নদী প্রবেশিতে জলে । 

পাতাল ভেদিয়। জল আকাশে উলে ॥ 

দৈববলে বাড়ে নদী কুলকুল শব্দে । 

ভেসে গেল কত সেনা ঠেকিয়া বিপদে ॥ 
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প্রমার্ে পড়িয়া রাজা তীরে আসি উঠ। 

মগ্ন হয়ে মোকাম করিল নদী তটে॥ 

ইছাই রাজার আগমন শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া দেবীর 
আরাধনার নিমিস্ত মন্দিরে গমন করিল এবং বিবিধোপচারে পুজা ও স্তব 
স্তুতি দ্বারা নিজ বিপদ সমস্তুই জানাইল । 

স্তুতি শুনি শ্যাম রূপা সাক্ষাতে সদয় 

কন্ কেন কি কারণে কারে কর তয়॥ 

দেবীর অনুঙ্ঞা লইয়া ইছাই আনন্দ চিত্তে লোহাট! বর্জরকে রণে 

পাঠাইয়া দিল এবং দেবীর অনুগ্রহে একে একে সকলকেই ঘুদ্ধে পরাস্ত 
করিল । লোহাটা বজ্জরকে কাল স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলেই যুদ্ধ ত্যাগ 

করিয়া পলায়ন করিল । এদিকে কর্ণ সেনের ছয় পুপ্রকে ছুর্ভয় লোহাটা 

বর্ভর ধরিয়া অতি নৃশংস ভাবে বধ করিল । 

কোটালিয়া কাল, বুঝিয়া ভূপাল, 

পানর পলাল ছেড়ে । 

লোহাটা ছুজ্জয়, কর্ণমেন ছয়, 

তনয়ে হানিল ভেড়ে॥ 

এই ঘোরতর যুদ্ধে সকলেই ভবে ভাঁত হইয়া, যে যে স্থানে পাঈল, 
পলাইয়৷ প্রাণ রক্ষা করিল । ছয় ছন্নটা পুত্রের শোকে রাক্তা কণণসেন 

উন্মাদ প্রার হইলেন, কর্ণ সেন-পত্রী পুত্রশোকে বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ 

পরিত্যাগ করিলেন । 
পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল। 
সর্ব শেকে কর্ণসেন হইল পাগল ॥ 
ও গীঃ রঃ গঃ রি 

পটান্বর তাভি রাজা পরিল কৌপিন। 

ফকির করিল বিধি দশ! হ'ল হীন। 

পাঠক ! কর্ণসেনের অবস্থার বিষয়টা একবার আলোওনা করুন । 
এরূপ নৃশংসতার প্রতিশোধ কে না লইতে চ'হে ? ইছাই! তোমার ও 
ভোমার জাতি মাত্রের উপর লাউসৈন যে এ কঠিন সমাজ দণ্ড অর্পণ 

করিয়! গিয়াছে, তাহ! আমার বিবেচনায় সঙ্গতই হইয়াছে । 

শহর 
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০ 

গৌঁড়েশ্ধর কর্ণসেনের দুরবস্থা দেখিয়া, অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন 

এবং নান! প্রকারে তাহাকে প্রবোধ দিয়া সান্তনা করিতে লাগিলেন । 

পুনরায় নানা বসন ভূষণ দিয়া কর্ণ সেনকে নিজের নিকটে থাকিতে অনুমতি 
প্রদান করিলেন । 

বাড়িল বিশ্বাস বড় রাজার আদেশে । 

সমাদরে থাকে রায় ভূপতির দেশে॥ 

নিযুক্ত নফর চারি করে দিল ভূপ। 

বাস! দিল মর্যাদা করিয়া কত রূপ। 

গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের পুনরায় বিবাহ দিয়া সংসারী করিয়া দিবেন, 

এই চেষ্টায় সতত বেড়াইতে লাগিলেন। রাজা মনে মনে স্থির করিলেন, 

আমার শ্য।লিকা রগ্রা(বতী বয়ন্থা হইষাছে, 'মতএব তাহার সহিত কর্ণ- 

সেনের বিবাহের ব্যবস্থ! করি । এই ভাব প্রকাশ করিলে, রাজার শ্যালক 

মহামদ পাত্র এ বিবাহে অমত করিলেন । রাঙা মহামদের অনিচ্ছা 

সত্বেও রপ্জার সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন । বৃদ্ধ কর্ণসেনের সহিত, 
ভগিনী রঞ্জাবভীর বিবাহ হইল দেখিয়া, মহামদ পাত্র যার পর নাই কুপিত 
হইলেন; অধিকন্তু ভগিনী ও ভগিনাপতির উপর তীহার চির বিদ্বেষ আসিগ, 
এমন কি তাহাদের সহিত আর কোনই সংশ্রব রাখিলেন না, বরং তাহাদের 

অনিষ্ট চেষ্টায় সতত ফিরিতে লাগিলেন। গোৌড়েশ্বর মহামদের মনোভাব 
অবগত হইয়া, কর্ণসেনকে অনুমতি করিলেন, আপনি অগ্ভই মেদিনীপুরের 

অন্তর্গত ময়না! নগরে গমন করিয়া, তথায় বাস করুন । 

সত্বর স্যুক্তি তার শুনহ সংপ্রতি। 

দক্ষিণ ময়না ভূমে করহ বসতি ॥ 

গৌড়পতি এই রূপ অনুমঠি করিয়।, তথাকার জয়পতি মগ্ুডলকে 

লিখন পরোয়ানা দিলেন । 

জয়পতি মগ্ডলে দিল লিখন পয়োয়ান!। 
রায় ক্ণসেন বেন আমার তুলন! ॥ 
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রাজা গোৌড়েশ্বরের অনুমতি লইয়া কর্ণসেন ময়না নগরে যাত্র 
করিলেন । দ্বারকেশ্বর নদ পার হইয়া দিবা ছুই যামে ময়না নগরে উপ- 

স্থিত হইলেন। জন্বপতি মণ্ডল রায় কর্ণসেনকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া 
যথাযোগ্য স্থানে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কাল ক্রমে কর্ণসেন পুত্র- 

শোক বিস্যৃত হইলেন বটে; কিন্তু ইছাই ঘোষের নিদারুণ অত্যাচারের প্রতি- 

শোধ লইবার জন্য সততই চিন্তিত রহিলেন। রঞ্জাবতীর ক্রমে ক্রমে যৌবন 
কাল অতীত প্রায়, তথাপি তাহার পুত্র হইল না, তজ্জন্য রাণী অত্যন্ত 
ছুঃখিতা ! নানা রূপ ব্রতাদির অনুষ্ঠান ও বনু উপবাস আরাধনার পর 

সাহার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল, অনন্তর প্রসব কাল উপস্থিত হইল; যথ। 

সময়ে পরম বৈষ্ণব ধাম্মিক বীর পুত্র লাউসেন ভূমিষ্ঠ হইলেন । বৃদ্ধ 
বর্সে কর্ণসেন পুন্রার পুত্ররত্র লাভ করিয়া, যার পর নাই আনন্দিত 

হইলেন । পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে নান! রূপ বিদ্ভা শিক্ষা দিতে 

লাগিলেন এবং ইছাই ঘোষের কার্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুত্রকে 

মল্ল বরিচ্া শিক্ষা দিবার মনস্থ করিলেন । 
| অন্ত পাক ঢেকুরে ইছ।ই হইল বীর । 

নিঠুর গোয়াল! বেটা করেছে ফকির ॥ 
ধ&ঁ অগ্ঠি অন্তরে উৎলে ক্ষণে ক্ষণে । 

অতেব মল্ল বিদ্যা শিবাব লাউসেসে ॥ 

এই রূপে লাউসেন মল্ল বিদ্যা বিশারদ বীরগণের নিকটে থা রীতি 

মল্ল বিদ্া শিক্ষা করিয়া পিতৃবৈরী ইছাইএর বধ সাধনায় চেষ্টিও হইলেন । 

ইছাই দৈব বলে বলীয়ান. দৈব বলের নিকট দৈহিক বল সর্ননদাই পরাস্ত 

হইয়া থাকে; এই চিন্তা করিয়া দৈব বলের নিমিস্ত ধন্রের উপাসনায় নিযুক্ত 

হইলেন । অতি কঠোর তপানুষ্ঠান পূর্বক ধণ্মকে সম্ভষ্ট করিলেন এবং 

তাহার অনুজ্ঞায় দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবী তাহার 

আরাধনায় তুন্টা হইলেন; লাউসেনকে পরাক্ষা করিবার জন্য দেবী নানা 

ছলন! করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না ; 
অবশেষে ইছাই বধের উপায় বলিয়! দিয়া, নিজ হন্ডের অসি খানি প্রদান 
করিয়া চলিয়া গেলেন । 



গোপতন্ত কোৌণুদী। ১২১ 

শপ শপ পপ পপ ০ পি শপাগাশি পিপিপি স্প্প্টীগি আপা শা শপ শি শা সপ ৮ প্রীতি শিিশিপিশিশা সপ সা স্্লি এস সুরা 

ইছাই ঘোষেরও প্রাপ্তকাল উপস্থিত হইয়াছে, কে তাহাকে আর 

রক্ষা করিতে সমর্থ হঈবে 1 দেবী ইছাইকে দুস্তর ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ 
করিবার মানসে নিজ হস্ত্রের অসি খানি লাউসেনকে অর্পণ করিয়া গেলেন। 

দেবী জানিতেন আমার হাতের অসি ব্যতিরেকে ইছ্াইকে ত্রিভূবনে কেহ 
বধ করিতে সমর্থ হঈবে না; সুতরাং লাউসেনকে উহা! অর্পণ করিলেন । 

এদিকে গৌড়েখরের শ্টালক মহামদ পাত্র কর্ণসেনের অনিষ্টের 

উপার স্থির করতঃ গৌড়পতিকে এই ভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, 

মহারাজ ! আপনার প্রহাপে সমস্ত স্ানই নিরাপদ হইয়াছে; কেবল মাত্র 

টেকুর নিরাপদ হইল না। যে সোম ঘোষকে আপনি পুঞ্পের ন্যায় পালন 

করিয়াছিলেন, তাহ।র পুত্র ছুর্জয় ইচাই হইতে কেবল আপনি অপমানিত 

হইলেন । সে দেবীর প্রসাদে ইন্দ্কে পর্যন্ত ভর করেন! । কোন সময় 

আসিয়া আপনার অধিকার পধ্যন্ত লোপ করিবে । 

মহামদ রাজার নিকট একপ কথা বলির।, রাজাকে উত্তেজিত 

করিবার উদ্দেশ, রাজার নিকট হইতে কোন রূপে একখান লিখন 

পরোধান! লইর়! লা্সেনকে ঢেকুর যুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারিলেই, নিশ্চয় 

ইছাই ঘোষের হস্তে উহার স্বৃত্যু হইবে এবং রগ্রাবতী ও কণ্ণসেন এ শোকে 

দেহ ত্যাগ করিবে । এই উদ্দেশ্যে মহামদ পাত্র গৌড়েশ্বরের নিকট 
এরূপ কথা বলিয়।, তাহাকে উত্তেজিত করিতেছিল। 

রাজা গৌড়েশ্বর পাত্রের এ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত 

হইয়! কহিলেন, তাই-তুমি ইহার সছুপায় স্থির কর: নতুবা আমি কিছুই 

স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন পাত্র ন্ুষোগ বুঝিয়া কহিল, মহারাজ ! 

কর্ণসেন প্র লাউসেন অত্যন্ত বীর হইয়াছে, একমাত্র সেই ইছাইকে বধ 

কঙ্গিতে সমর্থ । লাউসেন ব্যতিরেকে কাহারও সাধ্য নহে যে, ইছাইকে 

জয় করিয়া, ঢেকুরে অধিকার স্থাপন করে। অতএব আপনি যদ্যপি 
নিজের মঙ্গল চান, তাহা হইলে সধর কর্ণসেনকে লিখন পরোয়ানা পাঠান 

এবং যাহাতে শীন্ত লাউসেনকে ঢেকুর যুদ্ধে প্রেরণ করে. তাহার 

ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিউন। 



দশম পরিচ্ছেদ । 

মি ক সপ আপ ও শি আল শি ক ৯ থে শা 

এত শুনি কন রাজা সভয় শরীর । 

ওই গড়ে কর্ণসেন হয়েছে ফকির ॥ 

শালে ভর দিয়া রঞ্জা পাইল যে ধনে। 

কেমনে পাঠাব তারে ঢেকুরের বরণে ॥ 

রাজ। এত বলিতে পান্তর বলেহায়। 

. ভখগিনা ঞ্রিনিবে বপে কত বড় দাযু। 

ব্রহ্গপুত্র লঙজ্বিয়া ষে জিনিল কাড্র। 

তারে কি ছুজ্জপ্প বড় অজর ঢেকুর ॥ 

এইরূপ ছলে কৌশলে রাজার মন ভুলাইয়! একখানি লিখন 

পরোয়ানার অনুমতি পাইল । 
মনে মনে চিস্তি সব সেনের আপদ । 

হর্ষ হয়ে পত্র লেখে পাত্র মহামদ। 

নিজ মনোমত করিয়া পরোয়ান! লিখিয়৷ রাজার সহি করিয়। 
লইলেন। 

বদ্দিসাৎ গৌড় গমনে কর ব্যাজ। 

বিধাতা বিসুখ হবে বুঝে করকাজ। 

ইহাতে অনেক শাছে কি কব অধিক । 

লিখন তারিখ দ্বিল তেরই কার্তিক ॥ 

সই করি রাজার কুলুপ করি পাতি। 

ইন্জরজালে আজ্ঞ। দিল যাবি দিবা রাতি ॥ 

রাজার দূত ইন্দ্রজাল, লিখন পরোয়ান। লইয়া ময়না! নগরে উপনীত 

হইল এবং রায় কর্ণ সেনকে আগমনের কারণ সমন্তই অবগত করাইল । 

ঢেকুর মহিমা কথ। শুনি রাজ রাণী। 

নয়নে গলিত ধার। গদগদদ বানী ॥ 

কি শুনি আমার বাছা বচন নিঠরু। 

তোমাকে ভূপতি নাকি পাঠাবে ঢেকুর ॥ 

এত বলি ধরে রাণী পোয়ের গলায়। 

কান্দির। কহেন কিছু কর্পসেন রায় ॥ 

পূর্বাপর ছিল মোর ঢেকুর নিবাস। 

গোয়ার গোয়াল হ'তে হ'ল সর্বনাশ ॥ 



গোপতন্ব কৌযুদী। ১২৩ 

এ গড়ে মরেছে তোমার ছর ভাই । 

ছজ্জ় দেবীর দ'ল গোরালা ইছাই ॥ 
সেসকল সম্ভাপ সদাই মনে পড়ে। 

ন1 যেও নিষ্ঠ,র পুক্সে ঢেকুরের গড়ে ॥ 

লাউসেন পিতামাতার করুণ ক্রন্দন শুনিয়1, তাহাদিগকে নান! 

প্রবে'ধ বাক্যে সাস্তবনা করতঃ, ইন্দ্রজালের সহিত গৌড় যাত্রা করিলেন ।. 
যথা সময়ে গৌড়ে পোৌছিয়া গৌঁড়েরের চরণ বন্দন! পুর্ববক করজোড়ে 
দগায়মান রহিলেন । রাজ] তাহার কুশল[দি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে 

লাগিলেন । 
বাপু তব প্রতভাপে পৃথিবী হুইল জর। 
৮ ০ শি বি 

কেবল ঢেকুর গড়ে গোয়াল ইছাই । 

চাকর বেট।র বড় বেড়েছে বড়াই ॥ 

মহাবীর বিক্রমে এব।র মোর বাপ। 

জয় কর ঢকুর ঘুচুক মনন্তাপ ॥ 

গৌড়েন্ছরের বাক্য শিরোধাধ্য করিয়া তাহার চরণ বন্দন পূর্বক 
ইচ্ছাই বধের নিমিত্ত সসৈগে ডেকুর রওনা হইলেন । লাউসেনের প্রধান 

সেনাপত্তি বার কালু ডোমও সঙ্গে চলিল। যথা সপ্য়ে ডেকুর পৌছিয়া, 
কালুবার লাউসেনকে কহিতে লাগিল । 

ইচ্ায়ে বাড়ালে ধিশি হানে অন্তকুল। 

এ দেখুন শ্যামরূপা। দেবীর দ্েেউল ॥ 

লাউসেন নগর প্রদক্ষিণ পূর্বক দর্শন করতঃ সৈম্যদিগকে ইছাই 

ঘোষের উপবনাদি ন্ট করিতে ও অজয় হইতে মস্যাদি ধরিতেপ্আদেশ 

করিলেন। এদিকে ইছাই নানারূপ-ছুঃদ্গপ্র দেখিতে লাগিল । ইছাই 

তদ্দণ্ডেইট স্থির করিল, মায়ের কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছি : আর আমার নিস্তার 
নাই। মনে মনে এইরূপ চিন্তা ক্রিয়া; কোন্ শত্রু টেকুর আক্রমণ 

করিতে আসিয়াছে, ইহা জানিবার জন্য সেনাপতি লোহাটা বর্ডভরকে 

ংবাদ লইতে পাঠাইল। লোহাটা যাইয়া দেখিল, কতকগুলি লোক 

পা সপ ও কি লস স্সসপসশসসসর 
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নগর মধ্যে প্রবেশ পুর্বক নগরের বিশ্ব করিতেছে । লোহাট! তাহা দিগের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তন্মধ্য হইতে কালুবীর উত্তর করিল। 

পূর্বাপর ঢেকুরে ঠাকুর কার গোষ্ঠী। 

শ্পাত করিতে এলো গোক্কালার ত্ষ্টি ॥ 

লোহাটা লাউসেনের ও কালু পরিচর পাইয়া এবং সেইরূপ 
গর্ষিবত বচন শ্রবণ করিয়া, সদক্ষে বলিতে লাগিল । 

তোরে জানি তাবে জানি আরে বেটা খাক। 

লাউসেনে লন্বে তু পলায়ে প্রাণ রাখ ॥ 

মহারাজ থাক মোর গোয়াল৷ ইছাই। 

এই হাতে বধেছিরে সেনের ছ ভাই ॥ 

এবে হল লাউসেন কশে দিতে বাতি। 

কতবার হেরে গেছে গে'ড়ের ভূপতি ॥ 

এইরূপ বাগযুদ্ধ ক্রমশঃ প্ররুত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরিণত হইল? 

লোহা টার পক্ষে বহুসৈন্ ফুদ্ধে বিনষ্ট হইল ; পশ্চাণ্ড কালুবীর লোহা 
বর্ভরের শিরশ্ছেদন করিল এবং “সই মস্তক লাউসেনের নিকট লইয়া 

গেল; লাউসেন একখানি পত্র সহ সেই মস্তক গৌড়েশ্বরের নিকট প্রেরণ 

করিলেন । অতঃপর নানা উপার অবলম্বন পুর্নবক অজয় পার হইয়া 

ডেকুরে প্রবেশ করতঃ উছাইকে আক্রমণ করিল এবং কালুবীর ঘন ঘন 

হুঙ্কার ও শিঙ্গার শব্দ করিতে লাগিল । সেই শব্দে সমস্ত নগর কম্পিত 

হইয়া উঠিল | ইছাই সেই শব্দ শুনিরা সসৈন্যে বহিগগিতি হইলে, কালুবীর 
ইছাইকে দেখির1! কহিতে লাগিল । 

বীরক্কালু নাম মোর মর়নাতে ঘর । 

চিরকাল মহামতি সেনের চাকর ॥ 

'পুর্দাপর ঢেকুর ঠাকুর যার গোষ্ঠী। 

সে জন নাশিতে এল পোয়ালার সৃষ্টি ।॥ 

শুন বলি বচন বিলাস কর হখে। 

কর লা এস মহারাজেন সন্মুখে।। 

কোন চঃখে কখন ঠেকিবি নাহি ভাই। 

বড় না বড়াই কর বণিছে ইছাই ॥ 
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ছ বেটা কাটায়ে বার বাপ হইল দূর । 

সেজন এসেছে সেজে যাবে ধনপুরু। 

ভঙ্গ দিল গৌড়পতি মোরে ভাবি জোড়া |। 

কত তেজ ওরে কেনো তোর এন্ড ত্বক । 

পরস্পর এইরূপ বাগ্বিতণ্ড1 করার পর, কালুবীর বলিতে লাগিল । 
গোয়ার তোমার ধাপ গরু রাখে মাঠে। 

তার বেটা হ'য়ে কেন এত মুখ ছোটে ॥ 
৫ এ এ চু রর পরী 

এখন অভয় পাবি অবনত হায়ে। 

সেনের শরণ নেগা রাজ কর দিয়ে ॥ 

কথার কথায় উভরন বীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল; কালুর 
সহিত ইছাই ঘোষের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। ইছাইএর সেই দোর্দগু 

প্রতাপ কেহ সহা করিতে না পারিয়া, অনেকেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে 

লাগিল । পশ্চা ইছাই ঘোষের হস্তে কালুবীরও ধরাশায়ী হইয়! 
মহানিদ্রার ক্রোড়ে চির বিরাম লাভ করিল । কালুবীর প্রাণ পরিত্যাগ 

করিলে; লাউসেন অতি শোকার্ত হইয়া, সে দিবসের মত যুদ্ধ বন্ধ 
রাখিবার জন্য ইছাইকে অনুরোধ করিলেন । 

ধেয়ে আপি কন রাজা গোয়াল! নন্দনে ॥ 

আজি যাও বাড়িকে বিজয়ী হলে রণে ॥ 

লাউসেনের অনুরোধে ইছাই সে দিবসের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করিয়] 
স্বশ্থানে গমন করিল । তণুপরদিন আবার রণবাগ্ভ বাজিয়া উঠিল। 

উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের জয়াকাঙক্ষায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল । 

এ সময় লাউসেন ইছাইকে বলিতে লাগিলেন । 

রাজকর গৌরব, গৌরবে এনে দে। 

ইছাই বলিছে দিব কর লেবে কে 
প্রাণ লয়ে পলাইল গৌড়ের ভূভূক। 
এত তেজে এত বড় কে ধরে ওজুক ॥ 

সম্মুখ সংগ্রামে সদা সংহাঁগিব তায়। 

কুপিল গোপের বোণে লাউসেন রায় ॥ 
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এই বলির দুইজনে মহাক্রোধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল; দিবারাত্রের 

মধ্যে যুদ্ধের বিরাম নাই ; কত কত মহাবীর সেই ভীষণ যুদ্ধে ধরাশায়ী 
হইল উভয়ে দৈববলে বলীয়ান; কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারে না; 

উভগ্নপক্ষের সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । 

লাউসেন সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রাণ সংশয় বিবেচনা! করিয়! প্রাণ ভয়ে 
দেবী প্রদস্ত খড়গ উত্তোলন পূর্ববক ইছাইএর প্রতি ধাবমান হইলেনঞ্চ । 
ইছাই দেবীর সেই খড়গ দেখিতে পাইয়া নিজের আসন্ন মৃত্যু জানিতে 

পারিল এবং জন্মের মত সেই আরাধ্য দেবীর চরণ চিন্তার মনোনিবেশ 

করিল ; লাউসেন আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, এ সময় দেবী প্রদত্ত 

খড়গ দ্বারা ইহাকে দ্বিখগ্ড করতঃ ড়ূমিসাশ করিলেন । 

ইছাই পড়িল রণে হইল ঘোসণ1।-_ 

যাও ইছাই! তোমার আরাধ/ দেবী বাহু প্রসারণ পুর্ববক 
তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, ষাও তুমি তোমার মায়ের কোলে গিয়। 
চিরশান্তিম্খ ভোগ করগে । ভারতমাতা আজ তোমায় অঙ্কে ধারণ 

করিয়া, বীরমাতা হইয়াছিলেন। তোমায় পাইয়া তিনি কিছুদিনের জন্য 

পুর্ন মৃত বীর পুত্রণণের শোক কিছু ভুলিয়াছিলেন; কিন্তু আজ €তোমার 

তিনি হারাইয়৷ পুর্ণব শোকরাশি তাহার দ্বিগুণতর উদ্দীপ্ত হইল । 

পাঠক! এ যুদ্ধও সামান্য মনে করিবেন নাঁ। ইহাতেও বনু 
লোক ক্ষয় হইয়াছিল; কিংবদন্তী আছে এযুদ্ধে এত নর শোণিত 

প্রবাহিত হইয়াছিল যে উহাতে একটা রক্তনালা পধ্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে । 

এ নালা তথায় শ্গ্াপিও বর্তমান থাকিয়া ইছাই ঘোষের মহ! যুদ্ধ 

ঘোষণা করিতেছে । ইছাই ঘোষের ও লাউসেনের এবুদ্ধ কেহ কল্পিত 

ব্যাপার মনে করিবেন না । বঙ্গবাসী প্রেসের প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ 

ভীধশ্ীমঙ্গল পুস্তকের ভূমিকায় এইরূপ লিখিত হুইয়াছে যে, “ ঘনরাম 
উহার কাব্যমধ্যে ষে সকল স্থানের বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কপোল কগ্লিত 

নহে। ময়না! নগরে নায়কের জন্ম ; ময়না মেদনীপুরের অন্তর্গত ; রাজ- 
১ 

* কেছুর্টকেহ বলেন লাউসেন স্তব স্ততি হবার! এই সময় খড়গ পাইক্সাছিলেন। 
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বাটার ভগ্রপ্রাসাদ এখনও স্ত,পীবৃত জঙ্গলময় । 'ইছাই ঘোষের বাটার 
ভগ্নাবশেষ. এখনও সেই অজয় নদীর অনতিদুরে অবস্থিত । কৌতৃহলা- 
ভ্রান্ত পাঠক ! তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিতে পারেন” । 

এদিকে লাউসেন টেকুর জয় করিয়া প্রথমত পিতৃবৈরী, ইছাই 

পিতা সোমঘোষকে নানারূপ যাতনা দিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর যে 

সমস্ত কর নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দ্বিগুণ করিয়া বৃদ্ধি করিয়া 

দিলেন । ইছাই কর্তৃক নানা দেশ দেশাম্তর হইতে যে সকল গোপ ইছাই 

কর্তৃক আনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যাহারা লাউসেনের সহিত বিপক্ষতাচরণে 

নিযুস্ত হয়, তাহাদিগকে কতক রাজ্য হুইতে বিতাড়িত করিলেন ও 
কতককে অতি কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন | রাজ্য মধ্যে পুর্বব রীতি 

নীতি যাহা ইছাই কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা পর্ববব€ স্থাপন করিলেন। 
ইছাই খোষের সেই ভীষণ নৃসংশতা, সেই পিতৃ সম্পত্তি লু্টন ও পিতাকে 
স্বরাজ্য হইতে বহিষ্ছর এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণকে পশুবশ হত্যা ও সেই 

শোকে বিমাতার আত্মহত্যা এবং সর্বব দুঃখে পিতার সন্গ্যাসী হওয়া ; 

এই সকল যুগপৎ হৃদয়ে উদিত হওয়ায়, তিনি চির. কালের জন্যঃ 
কোন কঠিন শাস্তি প্রদানের স্থির করিয়া, ঘোষণ! করিলেন, আজ 

হইতে গোয়াল জাতিকে অতি নির্দয় নিষ্ঠ,র জ্ঞান করিবে এবং সমাজ 
মধ্যে ইহাদিগকে লইয়! কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না ; ইহাদিগকে 
অতি নীচ ঘ্বণ্য অন্ত্যজ ভ্ভান করতঃ গ্রামের প্রান্ত ভাগে যাহাতে বাস 

করে, তাহার জন্য সকলে সতত চে্িত থাকিবে; এমন কি বিশেষ 

প্রয়োজন ভিন্ন ইহাদিগের সহিত বৃথা আলাপ পর্যন্ত করিতে পারিবে না । 
এই সকল নিদারুণ নিয়ম তাহার অধিকার মধ্যে সকলকেই বাধ্য হইয়। 

অবনত মস্ডকে স্বীকার করিতে হইল । রাজ আজ্ঞা, হ্যায় হউক অন্যায় 

হউক, সকলকেই বাধ্য হইয়া! গ্রহণ করিতে হইবে ; কাহারও অন্যথা 

করিবার শক্তি নাই। রাজার অন্য কোন দণ্ড হইতে কোন সময়ে না 

কোন সময়ে অব্যাহতি পাইবার আশা থাকে ; কিন্ত রাজার সমাজ দণ্ড 
অতি ভীবণ,. তাহা হইতে আর পরিত্রাণের আশা থাকে না । উহা 
একবার সাধারণের হৃদয়ে বন্ধমূল হইয়া প্রচলিত হইলে, তাহার প্রতিকার 
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হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সমাজ দণ্ড তুল্য আর দণ্ড নাই ; এই ভাবিয়াই 

লাউসেন ইছাই ঘোষের-স্বজাতিগণকে এইরূপ কঠিন সমাজ দণ্ডে এণ্ডিত 
করিয়া গেলেন! স্টাহার অবসানে, এমন কি তাহার বংশের অবসানেও 
এরূপ দণ্ড -হইতে আর অব্যাহতি পাইবে না । স্থতরাং এরূপ দণ্ডই 
স্থির করিলেন। তণ্কালে সমাজের শাসন এইরুূপই ছিল । সমাজের 

অধিপতিরা যাহার .উপরে যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন, তাহার অন্যথা 

করিবার কাহারও শক্তি ছিল না ।. সেই হইতে বদ্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ 
আর নীরভূম জেলার পুর্ববাংশ অধুনা যে স্থান শ্যামরূপার গড় বলিয়া 

বিখ্যাত, তথা হইতেই গ্রোপ জাতির সামাঁজক অধঃপতন আর্ত 

হইয়াছে । ৩৩কালে সেই গোপদিগের মধ্যে যাহারা ইছাইএর আসন্ন 

সৃত্যু জানিতে পাহিয়া গোপনে লাউসেনের সাহাব্য কল্পে নিযুক্ত হয়, 

তাহার ই যে পরিনমে লাউসেনের অনুগ্রহে সমাজে অধিকার লাভ করতঃ 

স্বতন্থ ভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল ; ইহাই অনুমেয় । এই রূপে তাহার 

অধিকার মধ্যে ছুই দল গোপ ছুই রূপে স্যষ্ট হইল; এক দল সৎ হইল, 

আর এই এক দল মন্দভাগ্য. লোকের চক্ষে ক্রমশঃ অসৎ হইল । 

এই জন্যই অদ্যাবধি এ বদ্ধমান প্রভৃতি জেলায় এই দল ভেদের মাত্র 

পরিমাণে কিছু অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । 

শ্রীমান লাউসেন এইরূপ ভাবে ঢেকুর সুশাসন ও পূর্ধবরীতি নীতি 
পুনশ্চ সংস্থাপন করিয়া এবং চিরকালের জন্য ইছাই ঘোষের জাতি 

মাত্রের কপালে 'মআাগুণ লাগাইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট গমন করিলেন। 
তথায় বাইয়া গৌড়পতির সমীপে সমস্ত ঘটন! বিস্তার পুর্ননক প্রকাশ 
করিলেন এবং কিছুদিন তথায় থাকিয়া দেশে যাইবার নিমিত্ত রাজার 

নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । | 

রাজা বলে গমনে উচিত বটে ত্বরা। 

পিতা মাতা ঘরে তব জীয়ন্তেতে মর ॥ 
প্ঁ গড়ে কণসেন হয়েছে যে ফকির। 

সম্ভাপে শরীর তার সদাই অস্থির ॥ 
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সস পপ সী পাপ পপ” শপ “আজ সস (পপ শি পন 
হাট 

* গৌড়পতির নিকট হইএত অনুমতি গ্রহণ করিয়া লাউসেন ময়ন 
বাত করিলেন এবং ধথ! সময়ে মঘ়ন। নগরে গিয়। উপস্থিত হইলেন । 

পিতা মাতা পুত্রকে পাইনা, উভয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না । 

পুর্ন হস্তে চির শত্রু বিনউ হইন্নাছে শুনিয়া বানু প্রসারণ পূর্বক ক্রোড়ে 

ধারণ করিয়! বারশ্বার আলিঙ্গন, মুখহম্বন, মস্তাকাত্রাণ প্রভৃতি করিতে 
লাগলেন । নগরে নৃত্যগীত বাগ প্রস্তুতির ধ্বনি হইতে লাগিল; নগর 
বাসী মাত্রেই সকলে আনন্দে বিভোর হইয়া রহিল । রাজা, দীন, দুঃখী 

অন্ধ, খঞ্জ, যাচক প্রন্তিকে প্রভৃত অর্থাদি প্রদান করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে কিছুদিনের জন্য ময়না নগর পরম ন্থখের আবাস ভূমি হইল । 

পাঠক! এক্ষণে বুঝিলেন গোপের ছুরবস্থার হেতু কি? নতুব! 

আংশিক ভাবে এইরূপ হইবে কেন? এইজন্যই আজ বদ্ধমান প্রভৃতি 
অঞ্চলে গোয়াল। জাতিকে এত অন।দর করিয়া থাকে । তাই বলিতেছি 

হে সমাজ ! একবার এজাতির প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করুন। এতদিন 

কঠিন দণ্ডভোগ করিয়াও কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ? এতদিন 

বাদ সাধিরাও কি সাধ মিটে নাই; সমস্তই করিতেছ, সমস্তই হইতেছে, 

কেবল গে'পজাতির প্রতি অনুগ্রহ হইতেছে না! সমাজং তোমার ইচ্ছ। 

হইলে কিন! হইতে পারে; তোমার অসাধ্য ত কিছুই নাই । ষে কারণে 

ইহার নির্যাতন ভোগ করিতেছে, তাহার প্রকৃত তত্ব উদঘাটন করুন । 

হয় সম্পূর্ণ ভাবে ইহাদ্দিগকে গ্রহণ করুন, নতুবা একেবারে পরিওযাগ 

পূর্ববক রসাতলে নিক্ষেপ করুন। আর ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অদ্ধপথে ভ্রমণ 
করিতে পারে না । 

অনেক দেখাইল।ম, অনেক বৰবকিলাম; শাস্ত্র যদি সত্য বলির! 

বিশ্বাস হয়; শাস্ত্র বাক্য গুলি বদ্যপি বাতুলের বাক্য বলিয়! উপেক্ষিত ন। 
হয়) যুক্তি প্রমাণ গুল! যদ্যপি ন্যায় সঙ্গত বলির বিবেচিত হয়; যদি 

ঈর্ষাশূন্য হুইয়! কুটীল কটাক্ষ পরিত্যাগ করা হয়; তাহা হইলে গোপ 

জাতি পবিত্র জাতি বলিয়! নিশ্চয়ই গৃহীত হইবে ॥ 
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অবশেষে আর দুই চারিট কথা সাধারণকে জানা ইয়। বিদীয় গ্রহণ 

করিব । বঙ্গদেশ বাসী মাত্রেই আবহমান কাল হইতে নবদ্বীপকে . 

ভারতীর আবাস ভূমি জ্ঞান করিয়। আসিতেছেন। কত কত গ্রন্থকর্তা 

এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করতঃ বঙ্গের চির স্মরণীয় হইয়া নবদ্ীপের চিরকীন্তি 

ঘোষণা করিতেছেন । ধীহাদিগের গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে, বঙ্গের মধ্যে 

কেহ পণ্ডিত বলিয়। গণ্য হয়েন না, সেই মহাত্ম[দিগের জন্ম স্থান নবদ্বাপ। 

ষাহারা নব্যন্যায়. নব্যম্থৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন: তীহা- 

দিগকেই নবদ্বীপের মহাত্মাগণের কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে । 

এই অনুসারে প্রায় বঙ্গদেশবাসা পণ্ডিত মাত্রেরই গুরুস্থান শ্রীধামনবদ্বীপ | 

যাহারা হিন্দুর ধর্ম শাস্ত্রের একমাত্র স্থগ্টিকর্ত। ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না; সেই দেশগুরু খষিকল্প মহাত্বাগণ এই গোপ জাতিকে লইয়! 

কিরূপ ব্যবহার করিয়াগিয়াছেন ? বিদেশে গমন কালীন, পাক কার্য্ের ও 

দেবার্চনার সাহায্যার্থেই একমাত্র এই গোপ জাতিই উহাদের অনুগমন 
করিত। ইহারা যদ্যপি ঘ্বণ্য, অন্ত্যজ, অব্যবহার্ধ্য জাতি হইত, তাহা হইলে 

এঁ সকল মহাত্ম/গণ এই জাতির পুন্ট জলাদিও কি কখন গ্রহণ করিতেন? 
অদ্যাবধিও এ ভাবের তারতম্য হয় নাই । অন্যান্য স্থানের বৈড়ালব্রত- 

ধারী পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাপুরুষগ্ণ, ধাহারা৷ গোপ জাতিকে সর্বদা দ্বণার 

চক্ষে দেখিয়। থাকেন, তীশ্গারা এই নবদ্বীপধামে আগমন করতঃ ইহার 

সত্যাসত্য ধেন চক্ষুগোচর করিয়া যান। এ সকল মহাপুরুষগণের প্রজ্ঞা- 

চক্ষু উন্মোচনের জন্য, এতদ্দেশের বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ 

গে।প জাতির উপর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহার রিবরণ কিছু অবগত 
করাই । সম ১২৯২ সালের ১৬ই মাঘ তারিখে, নদীয়া জেলা মুড়াগাছা 

গ্রামে দ্বারকানাথ ঘোষের পিতা ৬তিনকড়ি ঘোষের (গোপের) আদ্যশ্রান্ধ 

, উপলক্ষে নবদ্বীপ প্রভৃতি হ্থানের নিমন্ত্রিত মহামহোপাধ্যার অধ্যাপকগণ 

উপস্থিত হইয়া" দানাদি গ্রহণ করিয়া, তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন । 
যথ _- 
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মহামহোপাধ্যর পণ্ডিত তুবন মোহন বিদ্যার্র। পণ্ডিত মখুরানাথ পদরক় 

পণ্ড 5 শ্রীযুক্ত লালচমাহন বিদ্যাবাগীশ। পঞ্ডিত শ্রীধুক্ত হরিনাথ তর্কসিদ্ধাত্ত। 

১৪:০৮ ষছুনাগ সার্বভৌম । ১১১, রাজক্ক ন্যাক়্পঞ্চানন 

9) অধিনাত্র তর্করত্। ॥ ১, প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ব 

»১95 মথুর তরকবাগীশ। এ..:৮. ক্ষেত্রনাথ চুড়ামণি। 

») ৮ লক্ষীকান্ত নায়ভূষণ। » »৮  অজিতনাথ ন্যায়রত্ব ॥ 

»):::9 নুসিংহ প্রসাদ তর্বালন্কার। », ৮ উমাচরণ নায়রত্র 

১.১ কাশীনাথ শান্ী। ০৮ নুসিংহ ভট্টাচাধ্য। 

১ ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য । র্ ১, গোপাল গোস্বামী । 

রঃ রী মোহন তর্করন্ত্র। ॥১) .  ছুর্গাদাস ন্যাররত্ব | 

এতদ্বযতীত কিলুপুক্ষরণী, পু বিস্থলী, সমুদ্রগড়, মাজদে, আসমালী, 
রাণঘ/ট, উলা, শাস্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, কাল্না প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত 

মণ্ডলীও উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল 

পণ্ডিতগণ কি শাস্ত্র জানেন না ? না ইহারা উন্মাদ 2। 

আরও দেখাই-__*% | 

জেলা যশোহরের অন্তর্গত মহাকাল গ্রাম নিবাসী শশিভ্ষণ 
ঘোষের (গে(পের) আদ্যরুতা ১৩০৮ সাল" ১১ই মাঘ শুক্রবার হইয়াছিল, 

তদ্দুপলক্ষে বনুগ্রামের নিমগ্রিত অধ্যাপক এবং মহাকাল, দেয়াপাড়া, 

জীধরপুর, পুড়খালি, তকম্বাক, আফরা, বাশুড়ী, অতায়ানগর, ঘোপের 

ঘাট, বিছালী, শুকনাড়া, মথুর।পুর, সেখাটী, আড়পাড়া, রামজীবনপুর, 

জঙ্গলবাদাল, সিঙ্গিয়া, ভওয়াখালী প্রভৃতি গ্রামের সামাজিক ব্রাঙ্গণগণ 

তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

সভাস্থ অধ্যাপকগণের নাম । 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামদাস বিদ্যাসাগর | শ্রীধুক্ত প্ডিত শ্যামাচরণ তর্কবাচষ্পতি । 

সাংনড়াইল। ১ ০, চন্্রকাস্ত চুড়ামণি । 

১১ কৈলাস চন্জু ন্যাক়রত্ব । বর » বসন্ত কুমার স্বতিভূষণ। 

৮ ৮ নারাশ চন্দ বিদ্যারজ্। . সাং উজিরপুর | 
রি ০টি পি সা লা কস শারররটরএ -  _- ০৪ সপ- -এ প- -৯প  সা সস আছ ১০০০০০৪০৩০৪ 

*ইজা যশোহর পতিক্গালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কাণী প্রসন্ন ঘোষ কতৃক সংগৃহীত। 



১৩২. 
পপ 

দশম পরিচ্ছেঈগ। 

লস আপস আত সি শ্প্প্পেসীপ তি 

পণ্ডিত শ্রীষুক্ত বিশ্বেখর স্বতিতীর্থ। 
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ঠ) 

ঠ5 

95 

রর ছে 

চে 

ক বু 

৯9 

চি 

চি? 

সাং ইতনীয়া। 

শশধর বিদ্যারভ্র ৷ 

সাং দেয়াপাড়া। 

মহিমা চরণ বিদ্যারত্ব। 

ত্বারিক। নাথ স্বৃতিরত্ব। 

সেনহাটাী। 

মথুরানাথ স্বতিরত্র । 

ভূগিল হাট । 

অন্থিকাচরণ বিদ্যারত্র ৷ 

চন্দকুমার এ 

সাং ফুক্র। 

কৃষ্মোহন বিদ্যারত্র | 

সাং মল্লিকপূর । 

রজনীকান্ত ন্যায়রন্। 

সাং মহেশ্বরপাস1 । 

জানকীনাথ শিরোমণি। 

সাং কুড়কদির1। 

যছুনাথ বিদ্ারত্র ৷ 

গোপাল চক্র এ 

সাংনৈহাটটা। 

কৈলাসচক্্র তর্কসিদ্ধাত্ 

সা" ছ্াটভাগ। 

শশধর শুরককরত্র ৷ 

সাং বারুইখালি। 

শশধর স্বৃতিতৃষণ। 
সাং কাইট পা]! 

শশিতৃষণ স্মতিতীর্থ ৷ 
সাং বডগাচী । 

কুটীশ্বর বিদ্যারত্ব। 
সাং কাশীপুর। 

৯2 

চি 

2১ 

তট টিঠ 

খাটি ব্যাট 

খ্যাতি খী 
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টেট 

এ শর পনির 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম চরণ ন্যায়ভূষণ। 
সাং কুদ্রঘড়া । 

মোকন চক্জ বাচম্পতি । 

সাং শ্রীধরপুর ৷ 

কৃষ্চমোহন তর্করত্ব। 

মধুস্দন তর্কালঙ্কার 1 

জানকী নাথ শিরোমণি ॥ 

ললিত্ত মোহন তর্করত্ব । 

সাং জয়নগর। 

যোগেন্দ নাঁথ স্থৃতিভূষণ। 

পোপালচক্জ নায়ালহ1র ৷ 

আশুতোষ বিদ্যারত্র । 

উমানাথ শিরোমণি । 

সাং রাংদিয়া। 

কৃষ্খধমোহন শিরোমণি । 

সাং মধ্যপল্লী। 

প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ব 1 

সাং নালীয়া। 

কালীকান্ত বিদ্যাত্াগীশ ॥ 

কড়রা। 

শশধর স্থৃতিভৃষণ। 

সাং কাড়াপাডা। 

বিশ্বেখর স্বৃতিতীর্থ । 

সাং পাগলা । 
আশুতোষ স্থৃতিতীর্থ। 

সাংদিয়া। 
চক্্রকাত্ত তর্কালঙ্কার। 

কষ নাথ ন্যায়পঞ্চানন । 
সাধ আমতোল নওয়াহাট?। 

হুর্গা্দাস কাব্াতীর্ঘ। 
সাং কুড়িগ্রায়। 



গোপতত্ব কৌ'মুদী ১৩৩ 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকী নথ শিরোমণি পণ্ডিত ই্রবুক্ত আক্তোব স্থৃতিতীর্থ। 

সাং কুড়িগ্রাম । সাং প্িলজঙ্গ 
রঃ গ. স্থর্য্যকান্ত সিদ্ধান্ত ১১ 9 অক্ষয়কুমার শিরোমণি। 

সাং গোবর] । ১১ ৯ অভয়াচরণ বিদ্যাসাগর | 

9১ ১ মধুহুদন বিদ্যারত্ব। সাং আজগড়া। 

্ স।ং টগরবন্দ। ৮. ১, অন্রদাঁচরণপ বিদ্যাবাপীশ। 

», ১৯ গিরিশ্ন্ত্র বেদাস্তবাগীশ সাং লোহাগড়া ॥ 

সাং বেন্দী। ,১ ৮৮ আ্রীনাথ বিদ্যারত্র। 

9 উপেন্দ্র নাথ বিদ্যাভুষণ -সাং ভে ফুটায় । 

জেলা যশোহরের অন্তর্গত মদনপুর গ্রাম নিবাসী প্রহলাদচন্দ্র ঘোষ 
(গোপের) আদ্যকৃত্য ১৩০৯ সাল ১২ই বৈশাখ হইয়াছিল, তদুপলক্ষে 
নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণ ধাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের নাম । 

শ্রাযুক্ত প্িত রামলাল তর্করত্ব। শ্রীধুক্ত পণ্ডিত যক্ষেশ্বর স্মতিরতু । 

সাং পাঁকিয়া। সাং ভালুকঘর। 

»..:৮. বামচরণ ন্যায়ভূষণ। এ. ১ শশিভৃষণ স্থৃতিভীর্ঘ। 
সাং রুদ্রঘড়1। সাং ভূগিল হাট ॥ 

এ.9, অভয়াচরণ তর্কবাগীশ--বিদ্যানন্দকাটী। 

ইহা! ভিন্ন সামাজিক ব্রাহ্ষণগণও উপস্থিত হইয়া ছিলেন। 

এই সকল মহামান্য অধ্যাপকগণ গোপজাতির কোন দোষ দেখিতে 
পাইলেন না”তীহারা গোপজাতির বাটাতে পদধুলি দিতে পারিলেন, আর 

যাহারা শাস্ত্রের ধার ধারেন৷ অথচ তাহার! বিচারমল্ল সাঁজিয়া গোপের 

জাতি বিচার করিতে প্রস্তুত হইল ; ইহাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর 

কি আছে। প্রকৃত পণ্ডিতের দুই একটা কথা অসহা হইলেও তাহা 

সহা করিতে পারা যায়, কিন্তু পণ্ডিতের মুখের" কথা শুনিয়া যাহারা! 
পণ্ডিত, তাহাদের কথা একেবারে বিষের তুল্য অসহা। যেমন সুধ্যের 
তেজটা মন্তকেও বরং সহা হয়; কিন্ত সেই সূর্যের তেজে তেজী বে বালুকা! 
তাহার তেজ পদতলে সহা করা বায় না। 



শুট দশম পরিস্ছেদ ৷ 

জজ 
একী শিপ পিা্সিসপা তায পি পসরা 

পুনশ্চ আর একটী কথা শ্রবন করুন ।*% 

জেলা যশোহরের অন্তর্গত টাচড়ার রাজ পুরোহিত চন্দ্র কান্ত 

শিরোমণি ভট্টীচাষ্য মহাশয়ের শ্রাহ্ধোপলক্ষে ভেকুটীয়া গ্রামে বনু 
সামাজিক ব্রাঙ্ষণগণ ও অধ্যাপকগণের একটী মহতী জভা হইয়াছিল । 

সেই সভায় পতিঙ্গালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, গোয়ালা জাতীর পৌরহিত্য কাধ্যাদি 
আমাদের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ করিতে অসম্মত হয়েন, ইহার কারণ 
কি? গোয়ালা জাতি দোষী, কি নির্দোষী ? পৌরহিহ্য কাধ্যাদি 
করিতে পারা যায় কিনা? ইহা জানিতে ইচ্ছ। করি। 

নিন্গলিখিত অধ্যাপকগণ সভাস্ছ থাকিয়া, ১৩০৬ সালের ৭ই ফাল্পন 

রবিবার এইমত আদেশ করেন যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ষাহারা (নবশাখের) 

যাজন কাধ্য করিয়া থাকেন, তাহারা গোয়ালা জাতির পৌরহিত্য কাধ্যাদি 
অনায়াসে করিতে পারেন । 

গোয়াল! বর্ণসঙ্কর জাতি নহে, অস্সানে দধি দুপ্ধীদিতে জল মিশ্রিত 

করিয়া দিলে দেবতা ব্রাহ্মণের সেবা হইয়া থাকে, অতএব যে গোয়ালা- 

দিগের এরূপ দধি হুঞ্ধাদি খাওয়! যায়ঃ তাহাদের ঘাজন কাধ্য।দি অনায়াসে 

করিতে পারা যায়? 

সভাস্থ অধ্যাপ কগণের নাম। 
ভ্তীধুক্ত পণ্ডিত জগদীশ চক্র স্বৃতিক। শ্রীবুক্ত পণ্ডিত শশিহুষণ বেদান্তবাগীশ । 

»»  শ্রীপতি স্থৃতিতীর্থ । ১ ০, শশিভূষণ স্থৃতিকঞ | 
সাং বিষ্,পুর (যশোহর)। সাং নড়াইল । 

১ 9 মথুরানাথ স্থতিতীর্থ। ». ৯ যোগেন্র নাথ স্থৃতিতীর্থ। 
টি ১, কালীপ্রসন্নবিদ্যারত্ব | +, ১ ভারত চক্র তর্করত্ব। 

সং মল্িকপুর । সাং নলডাঙ্গা । 

» নরহরি শাস্ত্রী । ১ বাধবৎ বেদাস্তবাগীশ | 
(800-ারা৮পনল০  আাজ সপ ্পীশিশি্রীঁি শীট টিপি 

*ইহাও ধশোহর পতিঙ্গৃী গ্রাম নিধাসী শ্রীযুক্ত কালী প্রসঙ্গ ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত । 



গোপতথ্ধ কৌমুর্দী ৷ ৯৩৫ 

পপি 
বা০৮০০০০০ পপ পা পপ পাপা পাপা সপ পপ স্পা চি 

পণ্ডিত শ্রীধধুক্ত রামলাপ তুর্কতীর্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঘছুনাথ স্থৃতিভূষণ। 
সাং ধযশোহর। সাং বিছালী । 

১ ১ গোপাল চন্দ নায়ালহ্কর ,, , গিরিশ্চন্ছ তর্ক তণ্থ। 

সাং জয়নগর । সাং যশোহর। 

১, ৮» ক্বামলাল তর্কহত্র। রঃ ১ শশবধর শ্মতিতীর্থ। 

সাং পাজিয়া। সাং ভুগিলহাট। 

৯) ১ গরঙ্গাচর* বিদ্বারত্ব। »।.১. সারদা চরণ স্মৃতিভষণ। 

সাং সারুলিয়া। সাং কাশীপুর। 

ন্ ১ দ্বারিকানাথ বিদ্াভুষণ। », "১ প্রিয্ননাথ তর্কবাগীশ। 

| সাং প্রতাপবাটা । সাং কাশীপুর । 

রঃ ॥ সীতানাথ নাঘালঙ্কর। ১, ১, কৈলাস চন্দ নায়রত্ব। 

| সাং শেখাটী। সাং তওয়াখালী। 
%) » বামচরণ শিরোমণি । ১. ১, প্রমথ নাথ তর্কভ,ষণ। 

| সাং দেয়াপাড়া। সাং নারিকোল। 

রি ,. কৈলাশ্ন্দ নায়রত্ন। রে , মধুহছদন বিদ্বারত্ব। 

সাং হাট বাড়িয়। । সাং লোহাগড় ৷ 

৯) ) সতীশ্চন্ বিদ্যারত্ব। নি » শীতল চন্দ শিরোমণি। 

সাং বেন্দা। সাং চাঁদবাটী। 
১) » ব্যোমকেশ তর্করত্ব। ». ১. ত্রৈলোকা নাথ চুড়ামনি। 

সাং তালখড়ি। ১. »১ রামদাস বিদ্বারত্ব। 

১ ১ কক মোহন শিরোমণি। সাং চড়া । 
সাংমাইচ পাড়া । ,, ১» বজ্েখর স্বৃতিরত্ব। 

» চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার। ] সাং ভালুকঘড়। 
সাংবাগুটীযা। ১, ১, রঙ্গলাল- স্থৃতিতীর্থ। 

১ ১ ক্লামলাল বিদ্যারত্ব। 
সাং কাইট পাড়া। 

এতঘ্যতীত নদীয়া জেলার মধ্যেও অনেক, পগ্ডিতগণ গৌোপবাটি 

নানা কার্যযাদি উপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বাহুল্য ভয়ে আর 
দেখান হইল নাঃ আবশ্যক হহলে পশ্চাৎ দেখাইব । 



পরিশিষ। 
গু চি 

থাপ (ভন 

০৬০৩ 

শাস্্রের গৌরব চারিযুগ । শান্ত্রই অতীত কালের যাবতীয় ঘটনা 
স্মরণ করাইয়। দেয় ; এইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের শান্্ই আদরের সামগ্রী । 

সেই শাস্ত্রই যখন গোপ জাতির অতীত কালের সমস্ত কথা প্রকাশ 
করিতেছে তখন ত আর গোপ জাতির জাতি নিণয়ে সন্দেহ হইতে পাচ্ছ 
না। ষাহারা শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, অথবা শাস্ত্রের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, 

নিজেদের উর্ববর মক্তিক্ষে উপ্তবীজকে সতত পোষণ করিতেছেন, তাহাদের 

কথা স্বতস্্। সে সকল মহাশয়দিগকে শাস্ত্র দেখাইতে ইচ্ছা করি না । 

এবং শাস্ত্র দেখা ইলেই বা শুনিবেন কেন? সে দেখান কেবল তুষাবঘাত 
মাত্র। তবে যাহার! শাস্ত্র দর্শা সমাজহিতৈষী এবং ঈর্ষাশৃহ্য স্থৃকু- 

ংস্ক।রাছন্ন নহেন; ষ্টাহারাই যথার্থ ইহার সত্যাসত্য মীমাংসা করিবেন। 

তাহাদেরই নিকট গোপ জাতিরা আত্মকাহিনী নিবেদন করিতেছে। 

এপর্যন্ত গোপ জাতির বৃত্তান্ত সমস্তই জানাইয়াছি এক্ষণে পরিশিষ্টাংশে 
ংক্ষেপ পৃর্ববক আর কিছু পাঠকবর্গকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিব, 

এটুকুও সাদরে গ্রহণ করিবেন। 

বেদে চারি জাতির কথা শুনিতে পাওয়৷ যায়ঃ তন্মধ্যে তৃতীয় জাতি 
গোপ। ব্রাজ্ষণ, ক্ষতিকর, বৈশ্য ও শৃত্র, এই চারি জাতির মধ্যে, ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টু ইহারা আধ্য, নার শুদ্র অনাধ্য। ব্রাক্ষণের কন জন, 
যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের কণ্ম প্রজ। 

পালনাদি, বৈশ্যেন্ন কণ্ম গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য; শৃদ্রের কর্ম তিনবর্ণের 

শুশ্রন্যা, দ্সর্থাৎ উঁহাদিগের প্রত্যেক কার্ষ্ের সাহাব্যার্থে সতত হত্ববান 
থাকা । বিধাতা এই সকল কর্ন এই চারি জাতির প্রতি নির্দিষ্ট করিয়া 

দিয়াছেন। এ বৈশ্য জাতিরা আবার তিন ভাগে সিভক্ত হয়। গোবৃত্তি 
জীবী, কৃষিজীবী ও বাণিজ্য কন্দন জীবী। মহাভারতের শান্তিপর্বেবও 
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পি পপ ৯ পপ বা ৯ সর, পচ পপ রই এ এ সির চিএ টি 

এবিষয়ে ' লিখিত হইয়াছে যে, বৈশ্ট কম্মঞ্ডলি একের সাধ্যারত্ত নহে; 
স্বতরাং পৃথক পৃথক ব্যক্তিতে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবে। , বৈশ্ঠের 
মধ্যে াহারা গোরক্ষা কৰিত তাহারা শ্োপ এবং যাহারা কুষি কাধ্য 

করিত তাহার! কৃঘক ও যাহার! বাণিজ্য.কার্য্য করিত তাহারা বণিক আখ্য। 

প্রান্ত হইয়াছিল । কালক্রমে উহার! বৃত্তি অনুসারে ত্জাতি সং 

প্রাপ্ত হইয়া! গেল; অর্থাৎ গোপ, কৃষক ও বণিক; কিন্তু উহারা উৎ- 

পন্তিতে সকলেই বৈশ্য | স্গ্টির আদি কাল হইতেই গে(পজাতির নাম 
নিতে পাওয়া যার । খণ্েদে গোপ জাতির নাম থে, দেখান 

গিয়াছে । তগকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র ভিন্ন আর জাতি ছিল 

ন।'। ইহাদের মধ্যে বৈশ্যেরা গোপালন কাধ্য সারার এবং এ গোপালক্ 

কারীরা গোপ বলিয়া পরিচিত হইত, এইজত্য এ গোপগণের' বৈদিক মন্ত্র 

পাঠে অধিকার ছিল 1 বৈদিক যুগের অবস্থা এইরূপ ছিল 'এবং এই 
ভাবে সমাঁজে চারি জাতি নিজ নিজ বৃন্তি অবলম্বন পূর্বক নিজ জীবিকা 
নির্নাহ করিত তৎুকালে রাজার তীব্র শাসন সমাজের উপর থাকায়, 
যাহার ষে বৃত্তি নির্দিষ্ট; সে তাহার অন্যথাচরণ করিলে, রাজব্দণ্ডে দণ্ডিত 

হইত বহুদিন যাব এই রীতি বা এই অনুশাসন বিদ্যমান ছিল £. 

মধ্যে এই রীতির কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়া পড়ে। পরশুরাম ধশুকালে. 

ক্ষত্রির বংশধবংস করেন, একবিংশতিবারের যুদ্ধে ক্ষত্রিয় কুল নিন্্ল' 

হইয়া গেলে, তগুকালে রাজ শাসনের অভাব প্রযুক্ত সমাজে নানা রূপ 

ব্যভিচার আসিয়। উপস্থিত হর, সকলেই স্থেচ্ছাচারী এবং বিপথগামী 1 

এমন কি বল পূর্বক বৈশ্য ও শুদ্রেরা ব্রাজ্জণ ও ক্ষত্রিয় পত্রীতে গমন 

করিতে লাগিল এবং প্রায় সকল জাতিরই পরস্পরের নির্দিষ্ট বুস্তির 

বৈষম্য ঘটিয়! পড়িল । এইরূপ নান! বিশুঙ্খলা হওয়ায় বৃত্তি বিপর্ধযয়তা 

হেতু, কতক শুদ্র জাতি প্রকাশ্য ভাবে গো' প্রতিপালন কার্যে নিঘুক্ত 
হয়, তাহারাও ক্রমশঃ গোপ নাম ধারণ করিয়া গোপ বলিয়া ব্যবহৃত 
ফহা 4 
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শা আপ পপ সপ আক হাত পসপিস্পিশ ৮ ৮৮ সত সীস্পীশিশীপীশিশশীশিশ  উ৪ শপ্্পলানদ | আপি শশী পপি শশী শীট আশি শশা সপ আট ৮ ০৮), সত ক পাপ 

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, * মহর্ষি কম্টপ পৃথিবীর : প্রতি 
দয়া পরতন্ত্র হইয়া! এবং সমাজের বিষম অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়। গুপ্ত 
রক্ষিত ক্ষত্রিয় কুমারগণকে আনয়ন পুর্ববক রাজ্য/ভিষিক্ত করতঃ সকল” 
প্রকার উপপ্লীব বিদুরীত করেন এবং যে সকল জাতির পরস্পর বৃত্তি ত্যাগ 
করিয়। ছিল, তাহাদিগকে যথা রীতি শাসন পুর্ববক বাহার যে বুত্তি তাহাকে 
সেই বৃত্তি পুনরায় গ্রহণ করাইয়৷ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেন । তৎ- 
পরে পুনশ্চ* বৈশ্যটেরাই গো পালন কাধ্যে নিযুক্ত হয় এবং শুদ্র প্রস্ভৃতি 

জাতির নিজ নিজ বৃত্তি গ্রহণ পুর্নবক অন্যের গৃহীত বৃত্তি সকল পরিত্যাগ . 
করিতে বাধ্য হয় । 

তদনন্তর কিছু কাল অতাত হইলে, দ্বপর যুগের শেষ ভাগে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ নিমিন্ত দেবগণের সহিত নিত্যধাম গোলোক হইতে 
পৃথিবীতে গোপ কুলে আবিস্ভূতি হইলেন; সেই হইতে আরও গোপ 
জাতি জগতে স্থৃবিখ্যাত হইয়া পড়িল এবং বৈশ্বজাতিরাই যে গোপালন 

কাধ্য করিয়া গেপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহা বিশেষ ভাবে প্রচারিত 
হইল। -গোপ বলিলেই বৈশ্য শ্রেষ্ট বলিয়া সকলে বুঝিত পৃথক করিয়া 

আর বৈশ্য পদযুক্ত পুর্ণনক উল্লেখ করিতে হইভ না । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 

গোপ বেশই অতি প্রিয় ছিল; গে।চারণোপযোগী দণগডাদি গ্রহণ করিয়া 

গোপ বালকদিগের সহিত মাঠে মাঠে গোচারণ করিয়া বেড়াইতেন । 

গে।লোকেও তিনি গোপবেশে গোলোকবাস। গোপ বালকগণের সহিত 

কামধেন্সুগণকে চারণ করাইতেন। তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ কালে এ 
সকল গোপ গোপী এবং সেই সকল কামধেন্ুর সহিত আগমন করিয়। 

গোপরাজ নন্দের গৃহে আবিভূতি হইয়াছিলেন ও অন্যান্য গোপ গোপী 
ইহারা ব্রজবাসী গোপদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কেহ 
কেহ বলিয়! থাকেন, ভগবান শাকুষ্ণ বন্থদেবের ওরসে দেবকীর গর্ভে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া নন্দ গোপের গ্রহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 

... এসন্দেহ দূর করিবার জন্য এই স্থলে এ বিষয়ে কিছু পৌরাণিক 
ইতিহাসের অবতারণা করিতে বাধ্য হই। হইতে হইল। হইল। নন্দ, যশোদা, বন্থুদেব_ 

পঞ্চম টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
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দদেবকী প্রভৃতি ইহারা সকলেই বা কে ছিলেন, ইহার বুন্তান্ত ক্রমে ক্রমে 

উল্লেখ করি। 

"টপ, এ সক 

বরাহ কল্পে ধরা অসুর ভারে ্সাক্রান্তা হইয়া দেবগণের সহিত 

ব্রক্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া নিজ হুঃখ বৃত্তান্ত, 

সমুদয় জ্ঞাপন করিলে, ব্রহ্মা সেই অশ্রমুখী ধরণীকে সম্বোধন পূর্বক 

আশ্বাসিত করতঃ স্বয়ং দেবগণকে লইয়া কৈলাসে শঙ্করের নিকট গমন 

করিলেন এবং স্তব স্তরতি দ্বারা তাহাকে সম্ধষ্ট করতঃ সমুদয় বৃত্বান্ত 

জানাইলেন। তখন শঙ্কর, পার্বতী ও ত্রহ্মার সহিত যুক্তি করিয়৷ বৈকুণ্টে 

বিষ্র সমীপে গমনপুর্ববক ধরণীর দুঃখ বিষয় জ্ঞাপন করিলে বৈকুণ্ পতি 
বিষু সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, আপনারা 

গোলোকে গমন করুন; আমিও লক্ষ্মীর সহিত পশ্চাৎ গমন করিতেছি 

এবং সাবিত্রী দেবমাতা অদিতি, সরস্বতী ও শ্বেতদ্বীপ নিবাসী নর-নারায়ণ 

প্রভৃতি ধিনি যে স্থানে আমার অংশ বা কলা, কিম্বা কলাংশ রূপে বিরাজ 
করিতেছেন সকলেই গমন করিবেন। এই কথা শুনিয়া! সকলে বৈকুণ্টের 
উপরিভাগে বহু যোজন বিস্তুত বায়ু মাত্র আধারে স্থাপিত, হীরা ও মণি 

প্রভৃতি ছারা শে(ভিত, রতন পাচার বেগ্িত, কদলী, আত্ম, নারিকেল, 

তাল, তমাল, হিন্তাল, পিয়াল, গুবাক খড্ছুর, দাহিম্ব, মন্দার, মালতী, 

মাধবী ও মল্লিকা প্রভৃতি নানা বুক্ষরাজি পরিশোভিত, কোটী কোটা 

গোপ গোপীতে পরিবেষ্টিত, অনুন্তম গোলোক ধামে উপনীত হইলেন 

এবং প্রত্যেকেই পৃথক পুথক ভাবে গোলোক পতির স্তব স্তুতি করিতে 
লাগিলেন। দেবগণের স্তবে সন্ভুন্ট হইয়া এবং তাহাদের মনোভাব 

অবগত হইয়া দ্বিভুজ মুরলী ধারী গেো'লোক বিহারী ভগবান শ্রীরষ 
সকলকে আশ্মাসিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি পুরবেবিই এ সমুদয় 

বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। ছুষ্ট রাজগণ কর্তৃক ধরণী অত্যন্ত .প্রপীড়িতা 
হইয়াছেন; এক্ষণে আপনান্দর বাক্যানুসারে ধরণীর ভারাপনোদনের 

জন্য শীঘ্রই আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব এবং আপনাদ্িগকেও আমার 

সহিত গমন করিতে হইবে । তগুপরে গোপ গোপীগণকে স্বুম্বরে 
খাও 
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কহিলেন; তোমাদিগকেও ব্রজপুরে গোপেদের "ঘরে ঘরে জন্ম গ্রহণ 
করিতে হইবে । ইত্যবসরে বৈকুণ পতি বিষ তথায় উপস্থিত হইয়া 
গোলোক বিহারী শ্রীরঞ্চের তরঙ্গে লীন হইয়া গেলেন এবং শ্েতদ্বীপ 

নিবাসী নর-নারারণও এরূপ ভাবে তথায় আসিয়া কুষ্ণাঙ্গে মিলিত 
ঞহইলেন। 

অনস্যর ভগবান শ্রীরু্ণ বৈকুণ্ঠ.বাসিনী লক্ষবীকে সম্যোধনপুর্ববক 

সুছূঙ্গরে কহিলেন, পুথিবীতে ভীক্মকরাজ গৃহে বৈদর্ভীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া রুক্সিণী নাম ধারণ করিবে; আমি বস্থুদেব গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
তোমায় বিবাহ করিব । তগুপরে পার্ববতীকে সন্োধনপুর্ববক বলিলেন, 

আপনি কশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার কার্ষোর সাহায্য করুন । 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল দেব দেবীগণকে পুরপিবীতে জন্ম ঞাহণের জন্য 

আদেশ করিলেন। কামের অংশে প্রদ্যন্থ, কান্ডিকের অংশে শান্ম, 
ব্রহ্মা স্বয়ং অনিরুদ্ধ, ভারতী বাণ পুত্রী উষা, অনন্তদেব সন্কর্ষণ, গঙ্গা 

অংশে সু্ধ্যস্থতা যমুনা, সানিত্রী লগ্নজিতা, বস্থুন্ধরা সত্যভামা, এই রূপে। 

গ্রত্যেকেই জন্ম পরিগ্রহ করিলেন । 

অনন্তর শ্রীমতী রাধিককে কহিলেন, তুমি শ্রীদামের শাপের কারণ, 

পৃথিবীতে বৃষভাশ ওরসে কলাবতার গর্ভে জম পরিগ্রহ করিবে । মনু 
বংশে ন্চন্দ্র নামে নরপতি ও পিতৃগণের মানস কন্যা কলাঁবতী বহুদিন 

তপস্যা করিয়া ব্র্জপুরে গোপ গৃহে বৃষভাণ ও কলাবতী রূপে জন্মিাছেন, 

তাহাদের গৃহে তোম!কে জম্ম গ্রহণ করিতে হইবে! আর. আমি হজে 
'নন্দের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিব । অঞ্ট বন্থুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রোশবন্থ ও ধরা 
নান্লী ততুপত্রী আমাকে লাভ করিবার জন্য স্থপ্রভার তটে বহু বর্ষ তপস্যা 

করেন; তাহাতেও আমার দর্শন না পাইয়া মগ্রিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিতে 

উদ্যত হন; তৎকালে তাহাদের প্রতি এইরূপ দৈববাণী হর যে, আপনার৷ 

গেকুলে নন্দ ও ষশোদা রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলে, তোমাদের আরাধ্য 

দেবতাকে প্ুত্র্ূপে গ্রাপু হইবে । 



প্রিশি্ট ধীর 

অনন্তর গিরিভাণের গরসে পল্মাবতীর গর্ভে যশোদার ও পঙ্ভন্যের 

ওরসে গোপরাজ নন্দের জন্ম হইল [ আমি সেই দৈববাণীর সত্যতার 

নিমিস্ত নন্দের রসে যশোদার গর্ভে পুর্ণভাবে স্বরং জম্ম গ্রহণ করিব । 

শ্রীদামের শাপ বুন্তান্তস্মরণ হওয়াতে শ্রীমতী অত্যন্ত ভুঃখিভা হইয়া 

রোদন করিতে লাগিলেন শতবর্ষ তীত্র বিচ্ছেদ যাতনা কি রুপে সহ্য 

করিবেন 'এই ভাবিয়া ভগনানের পদে লগ্টিতা হইয়া রোদন করিতে 
করিতে একেবারে অনদরা হইলেন । তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে 

সান্ত্বনাপু নিক কহিতে লাগিলেন ; প্রিঘ্ে! তুমি আর রোদন করিও না, 
তোমারঈ শাপে আমি মনুষ্য: দেহ ধারণ করিয়া, অংশ রূপে ব্রজপুরে 

রান্নাণ গোপ হইয়া জম গ্রহণ করিব। যখন আমি বিরজার মন্দিরে কেলি 

রসে আসক্ত থাকি, সেই সময় তূমি আমায় এরূপ শাপ দিয়াছিলে ; তুমি 
আমাকে বিনা কারণে এরূপ শাপ প্রদান করিলে শ্রাদাম তোমাকে শাপ 

দিয়াছিল যে তুমি মানুষী-জয় পরিগ্রহ করিয়া, বুষ্চের বিরহ যাতনা শত- 

বর্ষ ভোগ করিবে, এবং তূমিও শীদামকে অন্থুর যোনি -প্রাপ্ত হও বলিয়! 

শপ প্রদান করিলে, শ্রাদাম তোমার শাপে শঙ্খচূড় হইয়া জন্ম গ্রহণ 

করিল। অতএব তুমি ছুঃখ করিও না শত বর্ষ পর তোমার সহিত 

আগার পূর্ণভবে মিলন হইবে, তুমি অপ্রকাশ্য ভাবে সর্স্দাই আমার 

নিকট বিরাজ করিবে ; মাত্র ছারারূপে রায়ণ গৃহে থাকিবে, এবৃত্তান্ত 

ব্রজবাসী গোপগণ কিছুই জানিতে পারিবে না । 

এদিকে দেন মাতা অদিতি দেবকী রূপে দেবকের গৃহে জন্মিলেন 

ও মহবি কশ্যপ বন্থুদেব রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন । আর অর্দিতির 

শপে কদ্র রোহিণী হইয়! জম্ম গ্রহণ করিলেন । বু বংশ সম্ভ,ত 

দেবমীটের দুইটী ভার্ষ্যা ছিল, প্রথমা ভার্য্যা ক্ষত্রিয় কন্যা, দ্বিতীয়া ভাঁষ্যা' 

বৈশ্য কম্তা | দেবমীটের ওুরসে প্রথম! ভাষ্যার গর্ভে শুরনামক পুত্র 

জন্ম হয় ও দ্বিতীয়া ভার্য্যার গর্ভে পঙ্জন্ত নামক পুত্রের জন্ম হয়। 

পর্জন্য মাতৃবর্ণ লাভ করায় বৈশ্যবর্ণ হইয়া বৈশ্য নামে অভিহিত হইংলন 
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অপ নস পপ পরা পটানো পপ পপ পাতি পাপী সপীশ্পিত পাপী | শাপপপীি | সম্পিশী পি পাপী সপ জামাতি শপ পি পপি শাসন পি | ওপর এ 

এবং গোচারণ পূর্নবক বৃহদ্ধনে (বৃন্দাবনে) বাস করিতে লাগিলেন । উক্ত 
পর্জন্য নিজ গুণগণের দ্বারা নিজ মাতামহ বংশধর গোপগণের একমাত্র 

আশ্রয়ীভূত হইলেন |ঞ% এ পর্ভজন্যের মাতামহবংশ বৈশ্যবংশ ; পুনশ্চ 
এঁ মাতামহ বংশধরগণকে গোপ বলিয়া উল্লেখ করিলেন, সুতরাং বে 

গোপ, সেই বৈশ্থা, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 

অনন্তর এ পঙ্জন্যের পাঁচটা পুত্র হইয়াছিল ; যথা উপনন্দ, 
অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ ও নন্দন । শুরের বন্থদেবাদি করিয়। দশটা পুত্র 
হয়. যথ! বন্্দেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা আনক, মৃপ্তয়, শ্যামক' কঙ্ক, 

শমীক, বতসক ও বুক এই দশটা পুত্র হয় । এই বন্র্দেবের রসে 

দেবকীর গর্ভে বৈকু্ট নিবাসী লক্ষমাপতি ঘিনি গোলোকে আসিয়া 
শ্রীরুষ্ণের শরীরে লীন হইয়াছিলেন ; তিনিই মথুরায় বস্থদেবের পুত্র 

হইলেন এবং িনি স্বয়ং গোলোকে বিরাজ করিতিছিলেন, তিনি গোকুলে 

€গাপকুলে নন্দের রসে ষশোদার গভে জন্ম গ্রহণ করিলেন । এহ জন্য) 

্রক্াবৈবর্তে উল্লেখ আছে । 

“ গোকুলে বৈশ্যজাতিশ্ড নাম্নচনন্দমন্দনঃ ৮ 
জন্মখ ১১৫ অঃ। 

য্কালে মথুরার কংসালয়ে দেবকী একটা পুত্র প্রসব করেন, 

তৎকালে গোকুলে নন্দ পত্রী যশোদ! একটা পুত্র ও একটা কন্গ। প্রসব 

করেন । অনন্তর যখন নন্দালয়ে বস্ত্রদেব পুত্র রক্ষা করিতে আইসেন, 

যশোদার স্বতিকা গৃহে এরূপ একটা পুত্র ও একটী কন্যা দর্শন করিয়া, 

অত্যন্ত বিন্যপ্নাপন্ন হইলেন ; তখন পুত্রদ্ধয়ের পরস্পরের কোন পার্থক্য 

আছে কি না; ইহা পরীক্ষার নিমিত্ত যেমন পরস্পরকে একত্র সমভাবে 

রক্ষা করিলেন অমনি উভয় পুত্রে মিলিত হইয়া একরূপ ধারণ করিলেন । 

তখন তিনি এই ব্যাপার দর্শন করির।, যার পর নাই আশ্চর্্যান্থিত ভুইয়া, 
পক শান জী 

*গোপালচস্প হর তৃতীয় চল্পূর তৃতীয় পূরণে এ বিষয় উক্ত:আছে। যথা-_ 
“ নাতামহ মহাবংশ প্রতাবা, সর্ধথা ভবস্তে গোপা; ”। ইতাদি-_ 



পরিশিষ্ট । ১৪৩ 
্  পস শ 

ঙ 

ই এ পপ পপ ১৯ শপ পপি শপ শী সপ সস শপ? পা পা এজ 

ইহা অন্যত্রে প্রকাশ না করিয়া পুত্রটীকে রক্ষা করতঃ কম্তাটাকে গ্রহণ 

করিরা গমন করিলেন। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুবাণের জম্মখণ্ড ও উজ্জ্বল নীলমণি 
মত সন্ঘলিত ভক্তকবি বাম প্রসাদ বিরচিত কৃষ্ণ লীলাম্বত গ্রহ্থে পছ্ছন্দে 

বিবুত আছে; ইহা কল্পিত নহে। বিনি দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি 
উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে সনস্ত তথ্য অবশত হইতে পারিবেন । 

নন্দ ভিন্ন পক্জজ্রান্তের অপর পুণ্রের অনেক সন্তান হইয়াছিল, 

উহারাও গোচারণপুর্ণনক বৃহদ্বনে বাস করিয়াছিলেন এবং যশোদার পিতা 

গিরিভ[ন ও রাধিকার পিতা বৃষভাণ প্রভৃতি অনেকেই বৃন্দাবনে বাস 
করিরাছিলেন। তৎ্পর্সেব নন্দের পিতা পঙ্ভ্যন্টের মাতামহ বংশধরগণও 

গোচারণ হেতু সকলেই গোপ বলিয়া অভিহিত ছিল; কিন্ত্রু উহারা 
সকলেই জাতিতে বৈশ্ট ছিলেন । অতএব গেপেরা উতুপত্তিতে সকলেই 

বৈশ্য, গেন্পালন হেতু গোপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। নন্দ গোপের 
বৈশ্বন্ব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নাই। উষা হরণ কালে বাণ রাজা 
অনিরুদ্ধকে নিন্দা করিয়া কহিয়াছিলেন। 

পিতামহো। বাজুদেবো। মখুরায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়ঃ | 

গোকুলে বৈশ্বজাতিশ্চ নাম্মাচ নন্দ নন্দন: ॥ 

জন্মখণ্ড--১১৫ অঃ। 

কষ্ণলীলামৃত গ্রন্থে ইহার অনুবাদ এই রূপ আছে। 

তোর পিতামহ কৃষ্ণ আসি মথুরায়। 

বন্থদদেবে পিতা কৈয়৷ ক্ষত্রিয় বলায় ॥ 

গোকুলে আছিল বৈশ্য নন্দের নন্দন । 

গোয়াল ছাওয়াল সঙ্গে কেল গোচারণ ॥ 

অন্তর শ্রীকৃষ্ণ লীলান্তে স্বধাম গমনকালে স্পষ্ট রূপে বন্ুদেব 
নগ্দন ও নন্দ নন্দন এই ছুই রূপের পরিয় দিয়া গিয়াছেন। সে বিষয় 

পাঠকবর্গকেও কিছু অবগত করাই । 



১৪৪ পোপতত্ব কৌমুদী। 
সস পপি ্ পেজ স্পা শী শপ এ রি নি ০ টি পম এ ই পপ ০৯ সর রি স্পা পাশা শীশিশী পি চ ০০ র্ টি 

মতি রাধিকার প্রা শ্রদামের শাপ কাল অতীত হইলে, শ্রীমতি 

রাধিকা বিদ্বহর গণেশের পৃক্তা করিবার মানসে সিদ্ধাজ্রামে গমন করিয়া 
গণপতির পুজা করিলেন এবং গণপতি শ্রীমতিকে বর প্রদান করিয়! 

কহিলেন, তস্যই কুষ্ণ চন্দ্রকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে | সেই সিদ্ধাশুমে 

তৎকাঁলে ভক্ষাদি দেবগণ, যোগীন্দ্রগণ, মুশীন্দ্রগণ, কপিলাদি সি্গণ 

একে একে সকলে তথায় উপনীত হইলেন । তদনন্তর রুক্সিণ্যাদি স্ত্রীগণ 

সঙ্গে করিব! শ্রীকুষ্চচন্দ্র তথায় আগমন করিলেন | 

সতাভামা করুক্সিণী »হিষীগণ সঙ্গে । 

যছুবংশ সহ কৃষ্ণ আইল অতি রঙ্গে ॥ 

ক্ুষ্ণ লীলামুত । 

এই রূপে সকলে আগমন করিলে, ভ্রক্মাদি দেবগণ শীমতি 

রাধিকার স্তব করিতে পাগিলেন । 

জয় জয় বুলভাণ রাজার নন্দিনী । 

জয় কলাবতী হুতা জগত বন্দিনী॥ ইত্যাদি ইত্যাদি । 

কৃষ্ণ লীলামু ত। 

ত্রন্ম(দি দেবগণের এই রূপ নানা প্রকার স্তব শুনিয়া রুক্মিণী 

ত্যভাম! প্রভৃতি সকলে বিস্মিত হইলেন। অনন্তর মহাদেবের উপদেশে 
বন্থদেব নিজ পুত্র পুত্রভাব ত্যাগ করিয়া পরত্রহ্ম জ্ঞানে রাজসুয় ঘজ্ের 
দ্বার] ভগবানের সন্তোষ উৎপাদনে বত্ববান হইলেন । যজ্ঞ্ধ সমাপনাস্তে 

গোলোক বিহারী হরি সেই সিদ্ধাশ্রমেই 'থাকিলেন ; আর বৈকুণ 

বিহারী বিষুঃ বছুগণের সহিত দ্বারকার গমন করিলেন । 

ষজ্ত সাঙ্গ পথে কৃষ্ণ সহ দেবগণ ৷ 
ঘছুবংশ সঙ্গে অংশ করিল! গমন ॥ 

সত্যভামঃ রুক্সিণী মহিষীগণ লৈয়া। 

অংশে কৃষ্ণ প্রবেশিলা দ্বারকান্স গিয়া | 

সিন্ধাশ্রমে স্বয়ং কৃষ্ণ আপনি রহিল । 
গোতুল নিবাসী সঙ্গে আসিব মিলিলা ॥ 



পরিশিষ্ট ... ১৪ 
উপ সপ ারটা৫০৮, 

গোপ গোপী সুহৃদ বান্ধব সথাগণে।, 
সম্ভাষা করিল নন্দ যশোদ। চরণে ॥ ॥ 

না ধা ৪ ত্ঁ চে 

নন্দরাম্ী কন গ্তামে কান্দিয় কান্দিয়। 

হাপুতির পুর্ন মোর নয্নের তার!। 

শবতেক বংসর আজি হৈয়া ছি হারা ॥ 

কষ্ঃ লীলাম্ৃত । 

পুনশ্চ ভগবান শ্রাকুষ্ণজ কিছু দিন বুন্দাবনে লীলা! করিয়।ছিলেন ॥ 

প্র ময়ে একদিন শ্রীমতিকে কহিয়াছিলেন _- 

বৈকুণ্ঠের চহুর্ভজ অংশে শুন সতী 

দ্বারক!তে হই আমি কল্সিণীর পতি ॥ 

শঁ সময়ে যশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে শপথ করাইয়া কহিলেন-__ 

আমার শপথি করি কও দ্বেখি শাম । 

না যাবে মথুরা আর দ্বারকার ধাম।॥ 

মায়ে পরিহরি শাম পুনঃ যদি যাবে। 

যশোদার বধভাগী নিশ্চয় হইবে ॥ 

এই ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুর্ন বৃন্দাবন লীলা সমাপন করতঃ 
নক্দাদি ব্রজবাসী গোপগণকে স্বধামে পাঠাইয়া সালোক্য মোক্ষ প্রদান 

করিলেন । 
গোকুলবাসীরে ক্কবপ। করি শ্রীনিবাস । 

দিলেন সালোকা মোক্ষ গোলোকেতে বাস ॥ 

এ স্থলে পঁটিকবর্গ একটু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বদি সমস্ত 

. গোকুলবাসী গোপ গোপী গোলোকে গমন করিল, তবে কি করিয় বর্ত" - 

সান সময়ে গোপেরা -- 
গোকুলে জন্ম মোদের নাহি কোন দোষ । 

আমাদের পরিচয় নীল পুরে ঘোষ ॥ 

এই কথা বলিয়া পরিচয় দিয় থাকে; স্থুতরাং এই সকল গোপেরা 

কদাচ ভ্রজবাদী গোপ নছে। অবশ্টা এ সন্দেহ হইবারই কথা। গোকুল 



১৪৬ গোশত কৌমুদী | 

(২০ অপ পাড  পপপ পপাশীপাাপিশশি শাপাশীপিল 
শশী সস পেপসি এজি সদ পি আপিল "৯ পাপা পাাপীসিপপী পপ পপ শিপ পি শিস পপ শপ শপ 

বাসী গোপগণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোফধামে প্রেরণ করিয়া, ঘতকালে 

ভাণ্"র বনে বটতরু মূলে পঞ্চ গোপের সহিত বসিয়া থাকেন; তশুকা'ল 

গোকুল প্রতি দৃষ্টি করিয়। দেখিলেন গে।কুল শুন্য হয়াছে ; তখন ভগবান 

গোকুল প্রতি দরা পরতন্ত্র হইয়া বুপা নেত্রে চাহিবা মাত্র বহু গোপ 

গোপী গোধনে গোকুল পরিপূর্ণ হইয়। গেল। 

দু কৈল' কৃষ্ণ বৃন্দাবন ও গোকুল। 
রক্ষক বিহীন শুন্তাগার এ গোকুল ॥ 

কপামৃত দৃষ্টে কৃষ্ণ কৈলা নিরীক্ষণ। 
গোপ গোপী গোধনে পূরিল বৃন্দাবন 7 

তা সবারে কৌতুকে শ্রীমুখে শ্ীনিবাস। 

মধুর বচনে কন করিয়া আশ্বাস 

হে গোপাল বন্ধুপণ! আমার বচনে। 

হখেতে বিহার সনে কর বুন্দাবনে ॥ 

সকল শোভায় হবে সুন্দর যৌবন । 

পুত্র পৌত্রে স্থিরলক্ষ্মী হবে বহুধন ॥ 

কুষ্জেনতি করি গোপ গোপিনী সকলে । 

বুন্দাবানে বাস কৈল। শ্রারজ ঠ্ররাস) মণ্ডলে ॥ 

কৃষ্ণ লীলামৃত। 

অতএব এরূপ সন্দেহ আর কেহ করিতে পারেন না যে, বুন্দাবনে 

গোপ গোপী বাঁ গোধন কিছুই ছিলনা । এই জঙ্ পুর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে, “ অস্টুচী না হয় গোপ কষ্তাংশ কারণ ” গোপের আন্সানে জল 
মিশ্রিত দধি ছুদ্ধ অনায়।সে দেবতা ব্রাহ্মণের সেবায় লাগিয়া থাকে । 

স্কতরাং গোপ নিশ্চয়ই পবিত্র জাতি, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে 

হইবে । 

নন্দাদি ভ্রজবাসী গোপদিগকে শ্রীরুষ্ণ সালোক্য মোক্ষ প্রদান 

করিলেও- বুন্দাবনে কখনই গোপের অভাব হয় নাই, নন্দাদির পূর্সেবেও 
বুন্দ'বান-জনেক গোপের বাস ছিল । যে সকল গোপ গোপী বা অন্যান 



পরিশিই ! ১৪৭ 

রি ++ কস পপ টা এপ্স স্পেস পপপপপপ্ তানিশা 
তে 

মহারা গোলোক পুরী হইতে আসিরা প্রভুর কার্য্যের সহায়তা করিয়। 

ছিলেন. তীহারাই পুনরায় স্ব স্ব ধামে বা গোলোকে গমন করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু পঙ্জন্যের মাতামহ বংশ সম্ভ,ত গোপগণ, কিছ্বা বৃষভাণের পিতৃবং 

মাতৃবংশ, অথবা গিরিভানের পিতৃবংশ মাতৃবংশ সম্ভত গোপগণ 

ব। অন্যান্য গোপবংশ সম্ভ,ত ব্যক্তিগণ সকলেরইত বৃন্দাবনে বাস 

ছিল তাহাদের বংশ সন্ভুত -এই সকল গোপগণত অনায়াসে হইতে 
পারে? অভতত্রব বুন্দাবনে কোন সময়েই গোপের অভাব হয় নাই। 

স্রতরাং নন্তরমান সময়ে গো'পরা যে পরিচয় দিয় থাকে, “গোকুলে জন্ম 

মোদের” ইহা! কদাচ অসঙ্গত নহে। 

এক্ষণে পাঠকবর্গের ক্রমে ক্রমে সকল সন্দেহ দূর হইল। 
বসুদেব নন্দনই বা কে, এবং নন্দ নন্দনই বা কে ও গোপ জাতিই ঝাকি; 
ইহা সমস্তই অবগত হইলেন । এক্ষণে অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে 

বৈশ্য, সেই গোপ এবং যে গোপ, সেই বৈশ্য ; গোপালন করিয়াছে বলিয়া 
মাত্র নামের ভেদ হইয়াছে; নতুবা বৈশ্োর সহিত গেপের কোন পার্থকা 
নাই। ধাঁহারা বলেন নিকৃষ্ট ব্রণ সঙ্কর জাতি বা শুর জাতি হইতে 

গোপজাতির স্থষ্টি স্বতন্ত্রপে হইয়াছে ; তাহারা নিশ্চর শাস্্ বিষয়ে তত 
কিছু আলোচনা রাখেন ন|। বৃত্তি দ্বারা সকলকারই আপন আপন 
জাতি প্রকাশ পাইয়া থাকে; ইহা কেহ গোপন রাখিতে পারে না। 

গোপজাতি চিরকালই শৈশ্য বৃত্তি, গোপালন, দধি, ছুগ্ধাদির ব্যবস! করিয়া 

আসিতেছে । ব্রজবাসী এ এই বুন্তঈ একমাত্র অবলম্বনীয় 
ছিল; হৃতরাং এ বৃত্তি যে বৈশ্য বৃদ্ধি, তাহ।র আর কোন সন্দেহ নাই। 

বুহপরাশর পদ্ধিতে যে গোপের কথা রিও ত হইয়াছে; সে গোপের 

উৎপন্তি সঙ্ধর জাতি হইতে, সেই মণিবর্ধা ও তন্থুনায় জাতি উভয়েই 

সঙ্গর। এইরূপ কলুষিত সন্কর জাতি হষঈটতে বা অগ্য যে কোন জাঙি 
হইতে উৎপন্ন পুর, পিভৃ-মাতৃপ্ণ প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃ মাতৃ বৃত্তি অবলন্ষ, 

করা চির নিন্দিষ্ট প্রথা । বৃহদ্ধন্মপুর|ণে ক্ষাত্রন্নাতে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন হে 

গোপজাতি তাহাদের লিখন বৃত্তি কথিত হইয়াছে; এতদ্দেশে লিখন বৃ 



১৪৯৮ পৌোপতন্ব কৌমুদী । 
সপ এ উপ ৭ স্পা ৮ কপ তেরা এ "জাতির 

বিশিউ গে'প কোথাও দৃষ্ট হয় না এবং আছে বলিয়াও বিশ্বাস হয় 
না; যেহেতু “এসকল গোপদিখেরই গোপালনাদি দেখিতে পাওয়া যায় ৮ 

আর ইহারা কখনও শৃদও হইতে পারে না, কারণ শুদ্র জাতির গোপালন 

বৃত্তি কখনও নাই। ইহারা বস্তৃত যে, ব্রজবাসী গোপ তাহা ইহাদের 

পরিচয়ের দ্বারা পাওয়। যায় । সেই মৃত্তিকা? নির্মিত বৃত্রম গোবর্ধন ও 
গোপুজা অগ্ঠাপিও-ব্তমান রহিয়াছে ; সুতরাং ইহার! হজবাসী উঞ্রুষ্ট» 
বৈশ্য গেপ; তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ' নাই। ইহাদের আদি বাসস্থান 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ছিল, এ কথা পাশ্চাত পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া! 

গিরাছেন। তাহাদের মত পুর্বে যথাস্থানেক্চ সমিরেশিত করা হইয়াছে । এই 
বঙ্গদেশে গোচারণ ভূমির পাচুষ্যাদ্ষেণে আসিয়া বাস করতঃ বৌদ্ধাচাধ্য- 

দিগের উৎপাতে ক্রমশ বৈশ্যাত্বের অভাব হুইয়! শুদ্র ভাবাপন হইয়া গিয়াছে ; 

দ্বিজাতি যোগঃসংস্কার নষ্ট হইয়া পঞ্চদশ দিবস অশোৌচের পরিবস্তে, 
মাসাশৌচ হইয়া পড়িযাছে; কিন্তু অন্যান্য পরিচয়।দি সমস্তই বৈশ্থোর 
ন্যায় বিছ্চম'ন রহিয়াছে । বৌদ্ধাচাষ্যদিগের উৎপাতে শুদ্র হইয়া পড়িলে, 
এতদ্েশে পুনশ্চ আর একটা নুতন করিরা উপসর্গ ইহাদের ভাগ্যে 
আসিয়া উপস্থিত হইল ; বিপদের উপর বিপদ আসিল । যাহার জন্য 

গোপ অগ্ভাপি [ষম নিধ্যাতন ভোগ কঠিতেছে; যাহার জন্য নিজের, 

ন্যয্যাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে । 

বথাথ হিন্দু সমাজের সকল প্রকার কর্মের একমাত্র সাহায্যকারী; 

হইলেও সকল কাধ্যে ইহাদিগের রীতিমত সংঅব থাকিলেও সেই ভীষণ 
'শ[সন, সেই তীব্র কুগীল কটাক্ষ, সেই ঘোরতর বৈরনিধ্যাতন সংসিদ্ধির 

স্থুযোগ বুঝিরা কর্ণসেন পুত্র লাউসেন ঘে কঠিন বজ্ নিক্ষেপ করিয়। 

গিয়াছে, তাহাতেই আজ গোপ জর্জরি £, তাহাতেই আজ গোপ মর্মাহত 

তাহাতেই আজ এত বিপধ্যস্ত। তাহার প্রতিকারের জন্য খ্োপ, 
" সমাজের কৃপা বিন্দু পাইতে লালাফ্রিত, সেই বিচারের জন্য গোপ আজি, 
সমাজের দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কৃপা ভিক্ষা প্রার্থী; ইহাতেও কি এ 

২ 

ডিপো এপ পা রস সপ পাপ আপ 

শু 

ল 

টি দ্বতীনক পরিচ্ছেদে ভব রষটব্য। 



পরিশিষ্ঠ । ১৪৯ 

স্পোকেন সপ পর সস ১৯১০৯ 

সমাজ! তোমার দয়া হইতেছেনা । স্বয়ং দণুকর্ত। যগ্যপি জীবিত 

থাঁকিতেন, তাহা, হইলে যে এ কাতরোক্তিতে তীহারই কুপা' হইত ! 

তোমাদের নিদারুণ নিম্পেষণে গোঁপ যে আজ শক্তিহীন হইয়া, জড়ব€ 

হইয়া পড়িয়াছে। এই গোপই যে একদিন ক্ষাত্র শক্তি সম্পম জাতি 

ছিল, ইহারাই ষে একদিন নারায়ণী সেনা নামে অভিহিত ছিল; তগুকালে, 
-ইহাদের- গৌরবরধি মধ্য গগনে কিরণ জাল বিস্তার পূর্ববক সমাজ রূ”. 
দ্রিক সকলকে উদ্ভাসিত করিত। টি 

যৎকালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমুপশ্থিত হযু; দ্ুধোধন ও ধনগ্রয় 

শ্রাকৃষণকে প্রধান সেনানায়ক্ে বরণ করিবার মানসে উভয়ে এককালে 

দ্বারকায় সমূপস্থিত হন ।; তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীবৃফেররে মন্দিরে গমন 
করতঃ তীহাকে শায়িতাবস্থায় দর্শন করিয়া, অপেক্ষার নিমিত্ত উভরে 

উপবেশন করিলেন । ছুষ্যোধন শিরঃ প্রদেশের স্থান অধিকার করিলেন, 

আর ধনগ্রয় পাদ প্রদেশের স্থানে উপবেখন করিলেন। অনস্তর ভগবান 

জাগরিত হইয়। অগ্রে ধনঞ্জয়কে নয়ন গোচর করিলেন, পশ্চাৎ দর্য্যোধনকে 

দেখিলেন। উভরকেই স্বাগত প্রশ্ন সহকারে আগমনের হেতু জিজ্ঞাস? 
করিলেন, তখন পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ পুব্পিক জ্ঞাপন করিলেন ॥ 

"ভগবান তাহাদের বাক্য শ্রবন করিয়া বলিতে ল'গিলেন হে কুরুবীর ! 

আপনি অগ্সে আসিলেও আমি অগ্শে কুস্তীকুমারকে নয়ন গোচর 

করিয়াছি; স্ত্রতরাং অগ্রে আমার কুন্তকুমারের বরণ গ্রহণ করাই 

উচিত। তগুপরে বলিলেন যে, ক্ষ আমার সমযোদ্ধা নারায়ণী জেন! নামে 

বিখ্যাত এক অর্ব,দ সংখ্যক গোপ সৈন্য আছে, তাহাদিগকে আপন|র) 
সাহায্যার্থে প্রেরণ করিব | 

পা পা সর জ সম অক আপ উর, প শি্পিশিশিসসপি  সপপাসহজি 

* মৎসংহনন তুল্যানাং গোপানা মর্ব,দং মহৎ । 

নারায়ণ ইতি খাতাঃ সর্বে সংগ্রাম যোধিনঃ ॥ ১৮ 

উদ্দেগাগ পর্ব ৮ অঃ 



জাতি শশা তত এত তস্পী শপ সপ্পাট শি শশী শিপাা্াটীপগিশ কী ২ শি শাশাশীশী শি শী পাশ ৮ শশী িপ্প শশা সিল শি শাঁশাীীশীশীীশীট 

১৪৪ .. গে!পতক্ষ কৌমুদী । 

তাই বলিতেছি এই গোপজাতি একদিন ক্ষার শন্তি সম্পন্ন জাতি 

ছিল, ততকালে এ জাতির গৌরব চতুর্দিকে অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু কাল 
প্রভাবে এরূপ শক্তিহীন হইরা আজ নানা যাতনা ভোগ করিতেছে। 

সেই লাউসেনের তীব্র শাসন বলে এরূপ ছৃর্দশাগ্রস্থ হইয়াছে । নতুঝ 

কেহ বলিতে পারিখেন না যে. গেপজাতি অমুক শাস্ত্রে হের বলিয়। 
উল্লিখিত হইয়াছে । শাস্ধ যখন আমাদের আইন, শাস্ত্র ধখন আমাদের 

পথ প্রদর্শক, তখন তাহাত উল্লজ্ঘন করা উচিত নর $ ঘরগড়। করিরা 

গোপকে যা তা বলিয়া কলঙ্কিত স্থির করা ত কখনই কর্তব্য নহে? 

যাহার! পরের ছিদ্র প্রতিনিরতই দেখিনা থাকে, তাহারা একবার নিজের 

ছিদ্র প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ বরিলে ভাল হয় নাকি? নিষ্বম্মা কুটতক্ণ 
দেশকালানভিজ্ঞ্ ব্যক্তিদিগেরই এই খেয়ালী মনে সববিদ। উদ্দিত হয়া 

থাকে । নিজের অবস্থার প্রতি একবার তাকাইর| দেখিলে ' সমস্তুই 
বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায় । নিক্তের দেহে যে রোগ প্রবেশ করিয়াছে 
তাহার প্রতিকার না| করিলে, সংক্রামক রূপে সকলকেই বে আক্রমন 

করিবে । নিজে রোগী হইয়া পরের রোগ চিকিৎসা করিতেছি বলিয়াইত, 

কেহ কাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেনা, এই জন্য কল্হু দলাদলি প্রভৃতি 

নান উৎপাত উপস্থিত হইতেছে । যে গোপজাতির জন্য স্থানে স্থানে 

নানা কথা উত্থাপিত হঈতেছে, তাহাদের গৌরব ত ভ।রত্ের সর্ণনত্রেই 

বিদ্ভমান। সামান্য মৃষ্টিমেয় স্থানে কেবল ইহাদের সম্বন্ধে নানা কণ৷ 
শুনিতে পাওয়া যায়; তাহাও ঈষাপরায়ন দুরদর্শন শুণ্য ব্যক্তিগণের 

নিকট । 

এই গোপ কত কত প্রধান দেবের আপধ্ক্কারক হয়া, মন্দভাগ্য 

জীবের 'কত উপকার সাধন করিতেছে, তাহ একবার ভা বিলে, গোপের 

উপর আর দ্বুণ করিতে আদো ইচ্ছ] হয় না। পবিভ্রকম্মী গোপের এই 

সকল সংকন্মের ফল নর কি? ইহা কি এই গরুচরাণ গে'পের ভাগ্যের 

কথা! নয়? যাহাদিগের ভাগ্যে এই সকল টিয়া ছিল, তাহার! কোন 
স্থানে কি কোন ত্রক্ষাচম্য গ্রহণ করিয়া তপস্া করিয়াছিল ? বনে বনে 



পরিশি্' ১৫৯ 

শগোচারণ কদ্দিতে করিডেই ইহা লাভ হুইয়/ছিল । ইহার! পবিত্র কর্্াস্থিত 

বলিরাই, ইহাদের প্রতি দয় হইয়াছিল । 

ছু একটা স্থলের দৃষ্টান্ত দেখাই। ভগবান অরক্নাপ দেবের 

আবিষ্কর্ভা মুকুন্দ গোয়ালা গরু চরাইতে গিয়া তারকনাগ দেবকে আবিষ্কার 

করেন; সেই মুকুন্দ গোয়ালার পুজা অগ্রে না হইলে স্টান্ছার পূজা হয় না। 

ভগবান বৈদ্ধনাগ দেবের জাবিজন্তা বৈজু গোয়ালারও এরূপ । নদয়ো! 

জেলান্তর্গত দেপাড়ার নৃসিংহ দেব গোপ কর্তৃক প্রকাশিত। গোপুজীতির 
স্বভাবই বনে জঙ্গলে গরু চরাণ। এ স্থানের নিকটবস্তী কোন এক 

গোয়াল প্রতিদিন একটা গাভীর দুগ্ধ দোহন কালে দুগ্ধ পায় না; বিশেষ 

সন্ধানের পর অবগত হয়, গাভাঁটা একটা স্থানে দাড়াইয়। ভূমিতে ছুগ্ধ 

প্রদান করিতেছে | তদনন্তর সেই স্থান খনন করিলে এ নৃসিংহ মুক্তি 
দেখিতে পাওয়া ধায়, এবং রাত্রিকালে স্বপ্ন যোগে সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে 

পারে । সেই দিন হঈতে এ গোপ সেই গাভীটীার জলশুহ্য ছুগ্ধের দ্বারা 

পরমানন প্রস্তুত করিয়া এঁ নুসিংহদেবের পুজদি প্রদান করিত। কিছুদিন 
পর নবদ্বীপধিপতি মহারাজ বাহাদুর এ বুন্তান্ত অবগত হইয়! স্বপ্নং 

আগমন করতঃ ত্রাক্গণাদি নিযুক্ত করিয়া পুঙ্গাদির স্থুবন্দোবস্ত করেন । 

কিন্তু অগ্ভাপিও সেই জলশুন্য ছু্গের দ্বারা পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া দিবার 
প্রথা বর্তম[ন রহিয়াছে । অগ্রবীপের গোপী নাখের বিষয় এইরূপ 

জনশ্র্তি আছে, কোন একজন গোপ কোন স্থানান্তরে যাইবার সময়, 

পুত্রটীকে ভাকিয়া এইরূপ বলিরা যান, বৎস! অগ্ভধ আমি কোন গ্রামান্তরে 

যাইতেছি; তুমি গোপীনাথ দেবের ভোগাদি প্রদান করিও এইকথা 

বলিয়া পিতা চলিয়৷ যাইল, পুত্র যথা সময়ে ভোগাদি প্রস্তুত করিয়। 

গোপীনাথ দেবের গহে আনয়ন করে এবং ঠাকুরকে বলে, জাজ বাব। 

বাটা নাই, আমার নিকট হইতে এই দ্রব্য খাইতে হইবে, বালক পুনঃ পুনঃ 
এই কথা বলিয়া কোন উত্তর না পাইলে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 
পিতা. আমায় ঠাকুরকে ভোগ খাওয়াইবার কথা বলিয়া গিয়াছেন, যগ্ভপি 
ভোগ না খাওয়াইতে পারি, তিনি আঁমায় বড়ই ভঙ্ সনা করিবেন, অতএব 
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খন বালক একগাঁছি প্রতোদ বাড়ি পেঁচল বাড়ি) হস্তে কন্মিয়া বলিতে 
ল[গিল ঠাকুর! বদ্যপি এই জ্রব্য না খাও তাহাহইপে এই বাড়ি দ্বারা 
তোমাকে প্রহার করিব; বাবার নিকট খাইয়া! থাক আমার নিকট কেন 

খ[ইবেনা, এই কথা বলিয়া কখনও বা কুপিত হয়, কখন বা ক্রন্দন করে! 
গোপীনাথ বালকের এই ব্যপার দেখিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতে লাগিলেন, 

বশুস)! তোমার এই দ্রব্য আমি ভোজন করিতেছি কিন্তু এ কথা তৃমি 

কাহাকেও বলিও লা যদ্যপি বল তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে । 
বালকের তখন আনন্দ হইল; গোপ্পীনাথ সেই সমস্ত দ্রব্য খাইয়াছেন, 

বালক ন্ুস্থ হইল। পিত| বাটা আসিগা বালককে ঠাকুরের কথা 

জিজ্ঞাসা করায়, বালক সমুদয় বৃন্তান্ত জানাইল এবং ততক্ষণ বালকের 

মৃত্যু হইল, বালকের পিতা শোকে অধীর হইলেন, একটী মাত্র পুত্র, 
তাহাও ঠাকুর নষ্ট করিলেন, বংশের জলপিগ্ড লোপ হইল 1 একমাত্র 

পুত্রের শেকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। এদিকে রাব্রিধোগে সেই' 

গোপের প্রতি স্বপ্ন হইল, তুমি আর ছুঃখ করিও না, আমি স্বয়ং তোমার 

পুত্রের কার্য্য করিব। বস্তুতঃ গোপীনাথ সেই গোপের পুত্রের কাজ: 
করিয়াছিলেন, সেই গোপের মৃত্যুর পর তাহার শ্রাদ্ধ প্যন্ত করিয়াছিলেন 
অন্যাপি ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ বলিয়! সেই শ্রাদ্ধ প্রসিদ্ধি আছে । এতন্তিন্ 
আরও গোপের সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে, তাহা শুনিলে পাঠকবর্গ 

আশ্যধ্যস্বিত হইবেন। চারিযুগেই ইহারা অতি পবিত্র জাতি বলিয়া 

নির্দিক আছে দেবতাদ্বিগের কথা কি বলিব; নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ 

কৃষণচন্দ্র' বাজপেয় যজ্্কালে এই গোপঞ্জযতিকে বৈশ্ঠ পদে বরণ করিয়! 

বহুসম্মান দেখাইয়। গিয়াছেন। (নদীয়া) চিত্রেশ্বর দক্ষিণ পাড়। নিবাসী 
হরেকৃষ্ণ ঘোষকে এ পদে ব্রতী করেন ও চেতাবরদা উপাধি প্রদান করেন 

এবং গৌোচারণ জন্য বন্ধ নিক্ষর ভূমি দান করিয়া ধান। এখনও উত্ত 
হরেকৃষ্ণ ঘোষের বংশধর সত্য চরণ ঘোষ সেই সকল ভুসম্পত্তি 

ভোগ করিতেছে । অধিকন্ত্র মহারাজের রাজ্য মধ্যে যে সকল কাছারী 

আছে, পুণ্যাহদিন গোপেরা অগ্রে পুণ্যাহ কার্ম্য সম্পন্ন করিলে, তাহা-. 
'বর্গকে মাল্য চন্দন বস্তির বার! সম্মানিত করিয়া, পশ্চাৎ অন্য জাতির 
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পপুশ্যাহের দ্রব্য গ্রহণ করা হয় । এ প্রথা নদীয়া রাজকাছারীতে অদ্যা- 

পিও বর্তমান রহিয়াছে । উক্ত মহারাজ বাহাদুর গোপ জাতিকে অতি 

পবিত্র জেনে নিজের বাটাতে নানা! কাধ্যের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত 
করিয়। রাখিয়াছিলেন। গোপ মহারাজের খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করিবে, 

নিত্য নৃতন নূতন ক্ষীর, সর. নবনী প্রভৃতি দ্বারা নানা উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য 

প্রস্কত করিয়া মহারাজকে প্রদান করিবে । গোপ ঠাকুর বাটার পুজার 

আয়োজন করির়! দিবে 1 মহারাজ বাহাছর.গোপকে পুত্রনিবিবশেষে পালন 

করিতেন, গোপেরাণ্ড তাহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। তিনি গোপ 

দিগের সকল আব্দার সহা করিতেন বর্ধমান মহারাজ বাহাছুরও সেই 

পিতৃপথান্রবর্ভী হইয়া এখনও গোপের যথেব্ট আবদার সহ্য করিয়া 
থাকেন। বোধ করি গোপের এ আব্দার এ পবিত্র কুলে চির অক্ষুন্ন 

থাঁকিবে । 

পুরা পিতার নিকট যেরূপ নির্ভয়ে ব্যবহার করিয়৷ থাকে ; 
গ্পেরাও সেই রূপ মহারাজ বাহাছ্বরের নিকট নিয়ে ব্যবহার করিত । 

এ স্থলে কোন একটু আভাস দিয়া কিছু পরিচয় দিই। মহারাজের 

রাজধানাতে হরি" ঘোষ নামক একজন গোপ বাস করিত । তাহার 

সহতআ্রাধিক গো ছিল। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের কোন দিন দধি ভে জনের ইচ্ছা 

হইলে, এঁ হরি ঘে(ষকে দধির কথা বলেন, হরি ঘোষ আনন্দচিত্তে উৎ্কুষ্ট 

দধি প্রস্তুতের জন্য, থেঁড়ে৷ গরুর দুগ্ধে দধি প্রস্তৃত করিয়া মহারাজকে প্রদান 

করে। মহারাজ দধি ভোজন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন 

এবং কিছু কৌতুক করিবার জন্য বাহ্য কোপ প্রকাশ করিয়া, দধি মন্দ 
হইয়াছে বলিয়। হরি ঘোবকে ভৎ্সন! পুর্ববক কহিলেন, তোর দধি খাইয়া 
অবধি আমার মুখ চুলকাঈতেছে, তুই দধিতে কি দিয়াছিস; ইহার শাস্তি 

শীঘ্বইই আমি দিতেছি । হরি বিশেষ করিব! চিন্তানহকীরে দেখিল,. 

দধি কিছুতেই মন্দ হইবার নহে । তখন মহারাজকে সন্োধনপুর্নবক 

কহিল, ধর্দদমাবতার! দধির কোন দোষ নাই, দধিতে আপনার মুখ 

চুল্কাইতেছে না, আমার তনেক উত্বৃষ্ট গাভী আছে বলিয়া এবং 
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প্রতিদিন এরূপ ভাবে উৎকৃষ্ট দধি ভোজন করিবেন বলিয়া আপনার মুখ 

চুল্কাইতেছে ৷ হরি ঘোষের এই কথ! শুনিয়া সভাসদগণ সকলেই 
হাস্য করিয়া উঠিলেন; মহারাজও সন্ভষ্ট হইয়া অনেক ধন সম্পত্তি 
হরি ঘোষকে দান করিলেন। হরি ঘোষ মহারাজের একজন তোষামোদ- 

কারী সভাসদ. ব৷ বয়স্য নহে যে, মহারাজ এরূপ কথা সহ্য করিবেন ; 
কেন সহ্য করিলেন ? কেবল গোপেদের অকৃত্রিম রাজ ভক্তির গুণে এবং 

গোপ জাতি তাহার অতি স্সেহের পাত্র বলিয়! । 

পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গেপের উপর কি 

রূপ কৃপাদৃষ্টি ছিল। যদ্যপি ইহারা অব্যবহার্য্য জাতিই হুইত, তাহ 
হইলে মহারাজ বাহাদুর কি কখন এরূপ অব্যবহার্্য জাতির সহিত ব্যবহার 
করিতেন ? তিনি একজন শাস্ত্জ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি কৈ ইহাদিগকে 
অপবিত্র বলিয়া ঘ্বণা করিতেন না? । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইহারা 

অব্যবহাধ্য জাতিই ছিল, তিনি ইহাদিগকে ব্যবহাধ্য করিয়া লইয়াছেন । 

মহারাজ বাহাছুরের গোপের জন্য বড়ই আটকাইয়াছিল, তাই তিনি তারা 
তারি ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া! লইলেন। আচ্ছা, তিনি নয় নদীয়। 

জেলায় ইহারদিগকে ব্যবহাধ্য করিয়৷ লইলেন ; কিন্ত্ত ঢাকা, যশো হর, খুলনা, 

ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, পাবনা, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে ইহা- 

দিগকে ব্যবহাধ্য কে করিল £ আর নদীয়া জেলার সমস্ত স্থানেই ঝ৷ ব্যবহাধ্য 
সমানরূপে না হইল কেন? নদীয়া জেলার উত্তরাংশে একরূপ হইল, আর 

তাহার কৃষ্ণনগর খাস রাজধানীর মধ্যে অন্যরূপ হইল ? আবার শান্তিপুর 
হইতে ছুই পা ভূমি তফাৎ কালন! প্রভৃতি বর্ধমান জেলায় এরূপ ব্যবহাষ্য 
করিতে পারিলেন না । ইহা কতদূর অনভিজ্ঞ বিচার মুট ব্যক্তিগণের 
বিচার পটুতা । আমর! আর ইহার বিচার কি করিব, পাঠকবর্গ ইহার 
বিচার করুন এবং ইহা কতদুর সত্যাসত্য নির্ণয় করুন । 

গোপজাতির আচার ব্যবহার উৎপন্তির বিষয় যতদুর আলোচন৷ 

করিতে হয়, তাহাত আলোচন! করিয়া আসিলাম। শান্তর সঙ্গত ইহা- 
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দিগকে কেহ কখনও নিন্দিত অনাধ্য জাতি মনে করিতে পারিবেন না। 
বঙ্গের দ্বৈবর্থয প্রথান্সুসারে সৎশৃদ্রব€ প্রতিয়মান হইয়াও, পুনরায় লাউসে- 

নের তীব্র শাসনে, মাত্র তাহার অধিকার মধ্যে অপবিত্র বলিয়া নির্যাতিত 

হইতেছে । কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি নিকৃষ্ট কন্মা গোপের 

কথা শুনিতে পাওয়া ষায় ; তাহারা প্রকৃত গোপ নহে তাহাদের সহিত 

আদি কলিকাতা বাসী গোপদিগের কোন সংআ্বব নাই । তাহারা নানা 

দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছে এবং গোপের ব্যবসায় 

অবলম্বন করিয়া জীবিক! নির্ববাহ করিতেছে । যেমন কতক. যে সেজাতি 

কলিকাতায় আসিয়া ব্রাক্মণ সাজিয়া হোটেল করিতেছে ৩ যেখানে সেখানে 

পুজা করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্ত সাধারণে জাঁনিতেছে, ই হারা ব্রাঙ্মণ । 

সেই রূপ গোপদিগেরও পক্ষে ঘটিয়াছে। প্রকৃত গোপেরা ইহার জন্য 
তিরস্কৃত হইতেছে । ইহার প্রতিকার হওয়া বড়ই কঠিন; এক রাজশক্তি 

ব্যতিত ইহার প্রতিকার হইবার আর কোনও উপায় নাই । 

বঙ্গের ছৈবর্ণ্য প্রথান্ুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির শুদ্রভাবাপন্ন 

হওয়াতে আধুনিক পুরাণ কর্তারা প্রত্যেক জাতির উৎপন্তির বিষয় বর্ণনা 

করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে গোপ জাতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। 
২০টী জাতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করিয়া (অর্থাৎ) করণ (কোয়স্থ) অন্বন্ঠ 
/বৈদ্য) গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংসবণিক উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরি) রজপুত, 

কুম্তকার, তন্ভবায়, কন্মকার, দীস, মাগধ, গোপ, নাপিত, মোদক, বারুই, 

সত, মালাকার, তাম্ুলী ও তৈলিক) পুরোহিত স্থির হইল যে, শ্রোত্রিয় 
্রাহ্মণগণই ইহাদিগের পুরোহিত হুইবে। 

এই বঙ্গদেশের জন্য ষদ্যপি এই ধন্মপুরাণ রচিত হইল, তবে কেন 

এই পুরাণের অমর্যাদা করি। ইহার মভানুসারে অন্ততঃ বঙগদেশ বাসী 

লোকের চলা উচিত ? এই পুরাণ মতে তাতী, কুমার, কায়স্থ, কামার, 
ময়রা, নাপিত ও গোপ প্রভৃতি পুর্বেবাস্ত ২০টা জাতির পুরোহিত ত 
সকলেই একজাতীয় ব্রাহ্মণ ; তবে কেন কতক কতক স্থানে স্বতন্ত্র একটা 
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গোপ-ব্রাহ্গণ খাড়া করিয়া উক্তি অবশিষ্ট জাতির যাঁজকেরা বুখা স্পর্দা 

করিয়া থাকেন ? উল্ত পুরাণ কর্তা যখন উক্ত ২০টা জাতির যাজকেরা 
সকলেই একজাতীয় ব্রশঙ্গণ স্থির করিয়া গেলেন ; তখন ইহার ব্যতিক্রম 

করতঃ, গোপজ্জাতিকে বা ইহাদিগের যাজকগণকে বুগা কেন ঈষা করিয়া 

ইহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হঈ। আমরা খুব ভরসা করি এই সকল বৃ্টান্ত 

অবগত হইয়! বাহার সমদর্শী সমাজ হিতৈষী তাহারা ইহার স্ুমীমাংসা 

করিয়া, আমাদের এই ন্যাব্য কথার পক্ষপাতী হইবেনই ভইবে । ধাহার 

যে টুকু শক্তি তিনি সেই টুকু শক্তি দান করির। ইহার সাহায্য করুন। 
পাঁচ জনকে লইয়াইত সমাজ, সেই পাঁচ জনার মনে যদ্যপি ইহা ন্যায়সঙ্গত 

বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার অবশ্যন্তাবী; দেখিবেন, 

আমার এবাক্য ষেন উর ভূমিতে বীজ বপনবৎ নিরর্থক না হয় । 

গোপ জাতির পুরাকালীর বৃ্তান্ত কে আর স্মরণ করাইয়া দিবে £ 
দিনের পর. দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ 
চলিয়া যাইতেছে; সে সকল পুরাবৃন্তান্ত কে বলিয়া দিবে! তৎকালে 

গোগপজাতির কি রূপ অবস্থা ছিল, তাহা কাহাকে জিজ্ঞাস করি, কেহইত 

বলিয়া দিতে পারেনা । তবে বলির দিবার শক্তি একজনের আছে, 

তাহার নিকট হইতে জানিতে পারা যায়। পাঠক! একবার তাহাকে 

জিড্ঞাসা করুন না! কেন? তিনি গোপ জাতির আদিম অবস্থার কথ! কি 

বলেন, তাহার আশ্রয় গ্রহশ করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হওয়! যাইবে; 

তিনি শাস্ত্র যুক্তিতে সকল কথ! বলিয় দিতেছেন। সেই শাস্ত্রই গোপ 
জাতির পুরাতন্ত প্রকাশ করিয়া দিতেছেন, তিনিই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষন! 

করিতেছেন গেপেরা পবিত্র আধ্য জাতি, তাহার কথা বিশ্বাস হইবে না ? 
সে সকল কথাও কি মিথ্যা হইবে? তবে কাহার কথা বিশ্বাস হইবে ? 

তবে কি ছুই একদিন পরমায়ু লইয়া ধিনি নরদেহ ধারণ করিয়া বসিয়। 
আছেন, তাহার কগাই বিশ্বাস হইবে ? তিনি কত দিনের সংবাদ বলিতে 

পারেন? তিনি নয় তাহার পিতামহের সময়ের ঘটনা পর্য্যন্ত বলিতে 
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পারিবেন? তাহার পর তাহার কোন বিহয় জানিতে হইলে, কোন লেখা 
পড়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে ; নতুবা তাহার তু বৃত্তান্ত জানিবার 

আর কোন উপায় নাই। শান্স্র বাক্য ত্যাগ করিয়া, সেই ঝল্লায়ু মানবের 

কগাই শীরোধাধ্য হঈসুব ? পুরাকালের সম'জ বৃত্তান্ত বড়ই কঠিন ছিল 
বলিরা বোধ হয় । যিনি সমাজের মধ্যে একটু প্রবল ছিলেন; ধিনি 

একটু কুহক জাল বিস্তার করিতে পটু ছিলেন ; যাহার ছুই একজন পক্ষবল 

অধিক ছিল; তিনিই তৎকালে সমাজের হর্তী কর্তা বিধাতা ছিলেন । 

তিনি খানকয়েক গ্রাম লইয়া ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেন; তাহার মতের 

অন্যথা করে এমন সাধ্য কার ছিল; এই সকল সমাজপতিদিগের 

অত্যাচারে এই ঘোর ছুর্দশা! ভোগ করিতে হইঙেছে। এক্সণে সাধারণের 

নিকট বক্তব্য, সেই সকল ব্যক্তিগণের বাক্য ও শাস্ক্র বাক্য মিলাইয় 

অধুন! পরীক্ষা করিয়া লওয়া হউক কোন্ বার্যুটী গ্রহুণীয়। সর্ণবসাধারণের 

উপর ইহার মীমাংসার ভার অর্পশ করিলাম. তাহারাই ইহ!'র মীমাংসা 

করিয়া লউন। এখনও সমদর্শী পক্ষপাতশূন্য মহাত্মগণের অভাব নাই ; 

ঈহাদের নিকট আমার বিনীত ভাবে নিবেদন, তাহারা যেন বিশেষ ভাবে 

আলোচনা পুর্ববক ইহার মীমাংসা করেন। অবশেষে গোপ ও গোপ 

যাজক গণের নিকট আমার বক্তব্য ; তাহারা যেন বিশেষ ভাবে এসম্বন্ধে 

আলোচনা করেন ; আর নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া হতাশ প্রাণে কি করিব, 

কি হইবে বলিয়। অবসন্ন না হন। সমাজের নিকট প্রতে;ক ব্যক্তিই 

ইহার জন্য আবেদন নিবেদন দ্বার! চেষ্টা করুন। এরূপ দেখিয়া শুনিয়াও 

ধাহারা বলেন আমরা আর কি করিব; তাহারা কখনই মনুষ্য নামের 
যোগ্য নহেন, তাহার। যেন আর মনুষ্য বলিয়। পরি9য় না দেন। মন্ুষ্া 

জীবন ধারণের প্রধান উদ্দেশ্যই কন্ম করা । প্রতিদিন আহার অন্বেষণে 
ব্যস্ত, নিদ্রার আবেগ হইলে নিদ্রা যাওয়া, প্রবলকে দেখিলে ভয় পাওয়া, 

সত্রীজাতির প্রতি ভোগেচ্ছা, এ সকল কোন্ জীবের না আছে ? এ 

সকল ভিন্ন বদ্যপি কোন কণ্ধ্ না থাকে তাহা! হইলে তাহাকে মানুষ না 

বলাই ত কর্তব্য মর্যাদা শুন্য মানব জীবন পশু জীবনের তুল্য । বিষদগ্ধ 
জীবন ব্যতীত বিষের জ্বাল! কে বুঝিবে ?। 



১৫৮ গোপতস্ব কোমুদী . 

, কি খাত! বিষে, বুঝিবে সে কিসে, 

*কভ, আশীবিষে দংশিনী যারে। 

ভুক্সভোগী ব্যতীত এ সকল আর কে বুঝিবে! অবশ্য আমার এ 
বাক্য নিরর্থক হইবে না; কখন না কখন কাহার না' কাহার হৃদয়ে এ ভাক 

জাগিবেই জাগিবে। বাবা ধন্দানন্দের বাক্য আমার স্মরণ হইল, তিনি 
কোন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন মানপের হৃদয় ক্ষেত্রে জাতীয় মহিমার বীজ উপ্ত 
না হইলে সে মানব সমাজ কখনই উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হয় না । আমার 

স্বত্যুর পর, আমার নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভতে মিলাইয়া যাইবার 
পরেও এমন এক সময় আসিবে, যখন গোয়ালাজাতি স্বজাতীয় পুর্বন 

গৌরব, পূর্বব পবিত্রতা এবং পুরাকালীয় মাহাজ্মে অনুপ্রাণিত হইয়৷ গোপ 
সমাঞ্জের সম্যক প্রকারে শ্তরীবুদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইবে । আমার 

এ আলোচনা কখনই ব্যর্থ হইবেন! | 

কিমধিকং বক্তব্যমিতি | 
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টি শে 

গোপজতির বৃত্তান্ত সমস্তই পাঠকবর্গকে অবগত ক্লুরাইয়াছি | 

এক্ষণে আমার সমাজের ব্রাহ্গণ মহোদয়দিগকে কিছু জানাইবার আছে। 
এবং পুত্র স্থানীয় বল্লবদিগকেও কিছু বলিব। সকল সমাজের যাজক 
ব্রাহ্মণ গণের উপর হিন্দুর ধর্ম, কণ্্ন, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই 
অধিক নির্ভর করে । সেই জন্য আমি ভরসা করিতেছি, এই মহাত্মগণের 
একট, কৃপাকটাক্ষ হইলে, সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে, 
আমার সমাজের পিতৃস্থানীয় বয়োবুদ্ধ মহাত্মগণের নিকট, এবং আমার 

সমবয়স্ক প্রিয় সুহৃদ বর্গের নিকট ও আমার বয়োকনিষ্ঠ স্রেহাস্পদ, 
ভ্রাতৃবর্গের নিকট বক্তব্য ; তাহারা যেন এ ঘোরতর ছুদ্দিনে স্বস্মাজের 

মঙ্গল কামনায় একট, যত্ববান হন। সমষ্টি শক্তি ব্যতিরেকে কখনই 
সমাজের মঙ্গল .হয় না। আমাদের এছুর্দিনে সমষ্থি শক্তির বড়ই 

প্রয়োজন হইয়াছে । সকলকার চেষ্টা করা উচিত. যাহাতে সমাজ গৌরব 
চির অক্ষুন্ন থাকে । এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে পুত্রাদিকে শিক্ষিত 

করিতে পারিব; কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইব; কি 

উপায় অবলম্বন করিলে সন্বিত্রে স্যায্য কথা! বলিতে সমর্থ হইব; কি 
উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃত মন্ুধ্য নামের যোগ্য হইব । এরূপ করিতে 

কি অভিলাষ জন্মে না? ইহা কি প্রত্যেক মানবের কর্তব্য নহে? 

ইহার জন্য কি আবার অনুরোধ করিতে হইবে ? ইহা কি প্রাণের ভিতর 

একমৃনুর্তের জন্য জাগে না ১ এস ভাই; আমরা সকলে মিলিত হুই'; 
এস আমর! স্বসমাজের মঙ্গল কামনায় ব্রতী হই; এস আমরা পরস্পরের 

অনুষ্ঠিত বিষয়ে যোগদান করি ; এস পুর্ণ উদ্যমের সহিত সমাজের সকল 
উন্নতির পথে অগ্রসর হই। আ'র পশুবৎ শিশ্সোদর পরিপুরণে লালারিত 
হইয়া পুনঃ পুনঃ লাঞ্কিত, নির্যাতিত, অপমানিত হইয়া কালাতিপাত না 

* এই অতিরিক্ত পত্রে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহা বথাযোগ্য ব্যক্তি 
পক্ষে জানিবেন। 



১৬ গোপতন্ব কৌমুদী ৷ 

স্পা শিপ তি স্পীত শাশাশি নি লি ০, প্স্ডি পপ সপ সপ চক সপ পপ্পাশি শপ স্পা শিস ও ০৯০০৭ 

করি; এস! হৃদয়ের ছু বিলতাকে বিদুরিত করি ; এস! ক্লীবতাকে পদাঘাত 

পুর্বিক দূরে নিক্ষেপ করি । ভগবানের সেই বাক্যকে স্মরণ করিয়া কম্মে 

ব্রতী হই (! তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন__ 
ক্লৈতাং মাম্মগমঃ পার্থ নৈতব্বয্যুপপদ্যতে | 

. ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌব্বলাং তাঝোত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥ ও 
দ্বিঃ গীতা । 

ভগবান মক্ছ্বুনকে ঝলিয়াছিলেন, হে পার্থ কাতরত৷ প্রাপ্ত হইও 

না, ইহা তোমাতে যোগ্য হয় না; হে পরন্তপ! তুচ্ছ হৃদয় দৌর্ববল্য 
পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও । তাই বলিতেছি হৃদয়ের ভুর্বিলতাকে 

পরিত্যাণ কর । হৃদয়ের বল দৃঢ় করিয়া জাতীয় সমাজ রক্ষা কর্মে নিযুক্ত 

হও দিন দিন সমাজের অধঃপতন কতদুর ঘটিতেছে, তাহা কি একবার চিন্তা 
করিবার অবসর লইয়াছ % না, না, সে অবসর লইবার কাহারও সময় 

নাই ॥ সকলেই আপনার কাজে আপনি পাগল, আপনার আমেোদে 

আপনি মাতোয়ারা, আপনার খেয়ালে আপনি মগ্ন । তরণীর নিন্গভাগে 

ছিদ্র হইয়! জলমগ্ন হইবার উপক্রম ভইয়াছে, তাহা কাহারও লক্ষ্য নাই । 

আমাদের সমাজ তরণী ছিদ্র হইয়া জল প্রবেশের আরম্ভ হইয়াছে ; 
এস ভাই ! সকলে মিলিত হইয়া এই তরনীকে রক্ষা! করি; এখনও উপায় 

আছে, জলপুর্ণ না হইতে হইতে সাবধান হই । উপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই 
ইহ। জল মগ্ন হইয়! কোন্ অতলতলে নিমাড্ভত হইয়া] যাইবে । 

হে বল্লবগণ ! তোমাদের সমন্বন্ধেও এ কথা । তোমাদেরও সাব- 

ধান হইতে বলিতেছি ; তোমরাও সজ!গ হও, তোমরাও আপনাকে 

আপনি চিশিয়া লও, তোমাদেরও অবস্থা কি ছিল, কি হইয়াছে তাহা 

একবার ভাবিয়া দেখ । তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের সহিত আমাদের 

অবস্থার পরিবর্তন যে সংমিশ্র ।॥ তোমরা স্বধন্মনে রত থাক, তোমাদের 

কর্তব্য কষ তোমর! করিয়া বাও তোমাদের জাগরণের -জন্যই আমার এ 

গ্রস্থ রচনার সুচনা । তোমাদের মোহ নিদ্রা দুর হউক, এ গ্রন্থ পাঠে 
(তোমাদের যেন জাগরণ আইসে। আমরা উচ্চকণ্টে বলিতেছি তোমরা ঞ 

খু 
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€ ১) 

জাগ, জাগ, জাগ সবে ঘুমে কেন আঁ 

উদ্দিত হতেছে রবি নাইরে আধার ॥ 

এখন €ও)-ঘুমের ঘোরে, কেন আছ সবে পড়ে, 

ভাকিতেছি উঠ উঠ থেকনা মগ্ন । 

মেলরে নয়ন কেন ঘুমে অচেতন ॥ 

প্ ২) 

চেয়ে দেখ উ্! দ্বেবী ভাকিছে সবায়। 

কর্তবোর দাস যারা তারা সবে ধায় ॥ 

সাধতে আপন কাজ, তাহাদের নাহি ব্যাগ, 

ফেবল তোমরা ঘুমে আছহ মগন। 

মেলরে নয়ন কেন ঘুমে অচেতন ॥ 

(৩) 

বিশ্ব চরাচর দেখ কর্তব্যের তরে। 

ধাবিত হুতেছে সবে অনুরাগ ভরে ॥ 

অকর্তবা আচরণ, কেন কর অনুক্ষণ। 

জাগরে জাগরে .সবে থেকনা মগন। 

মেলরে নয়ন কেন ঘুমে অচেতন ॥ 

(৪ ) 

নিজে জ্ঞানী ধনী বলে ঘরের ভিতর । 

সর্বদা আছহ বসে আনন্দ অন্তর ॥ 

তাহাতে কি কল আছে, নাহি মন অন্তের কাছে, 

তথাপি আপন সুখে তাহাতে. মগন ! 

মেলরে নয়ন কেন ঘুমে অচেতন 4 
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(১৩ ) 

ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছ মানুষ ৭ 

মান্তষের কুলে কতু দিওনা কলুষ ॥ 

মনুষ্যত্ব রাখ যদি, দু উঠি ৰাধ হাদি, 

পড়িক্া থেকনা সবে হয়েছে সকাল। 

ৰলনা এ ভাবে আর রবে কত কাল ॥ 

(১৪ ) 

মানুষ হইয়া বৃথা আহার নিষ্্রাকস। 

কাটাবে কি চিরদিন রত হুযে তায়? 

তৃচ্ছ সুখ তলে যাও, সমাজেতে মান্য লঙ, 

বৃথা কেন অলসেতে কাটাতেছ কাল। 

থাকিবে এভাবে আর বল কত কাল ।॥ 

(১৫ 0 

তোমাদের তরে মোরা হতেছি বাকুল। 

জাগহ জাগহ সদ। বলি গ্রোপকুল ॥ 

তোমাদের ভাঁগা বলে, উদ্দিত শশী যুগলে, 

তথাপি আধারে পড়ে কাটাবে কি কাল। 

বলনা এভাবে আর রবে কত কাল।। 

(১৬) 
উর্ধাভুজে ডাকে সদা! নিত্য নিরঞ্জন । 

পতিত পাবন তিনি তোমাদের ধন'॥ 

শীঘ্র উঠি ত্বরা করি, তাহার চরণ স্মরি, 

কার্য7ক্ষেত্রে নাম কেন গত কর কাল। 

থাকিসে এভাবে আর বল ফ্ত কাল।। 
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(১৭ ) 

বিশ্বনাথ আগুতোষ হয়েছে সদয় । 

তবে কেন দেখি হাত্ব দুর্বল হদয়। 

দ্বেখাও সমাজে আজ, স্থকীন্তি অক্ষয় কাজ, 

গায় ষেন সকলে সে কীর্তি চির কাল। 

উঠ, উঠ, উঠ সবে হয়েছে সকাল ॥ 

(১৮ ) 

উপেন্দ্র নামেতে দেব সবার চতুরু। 

গোপ গোপী গতি তিনি গোপের ঠাকুর )। 

তার ত আছেই দয়া, ভাল জান তার মায়া, 

তবে কেন মিছামিছি গত কব কাল। 

উঠ, উঠ উঠ সবে হয়েছে সকাল ॥ 

€ ঠন ) 

বদলে আর মিছামিছি ক'রনা কলহ। 

তাহাতে ক্তি ফল হবে বলহ বলহু ॥ 

দুর কর সে সকল, দেখাও গোপের বল, 

দেখুক অদ্যাপি গোপ বিক্রমে বিশাল । 

থেকন। এভাবে আর পেয়েছ যে কাল ॥ 

(২০ ) 

লাঞ্ছিত ত্বণিত ভাবে থেকে কিবা ফল। 

লাঞ্ছিত জনের হয় ছুর্গতি কেবল।! 

দেখিয়া শুনিয়া কেন, হয়ে থাক অচেতন, 

হায়! হায়! এই ভাবে কাটাবে কি কাল। 

উঠ, উঠ, চেয়ে দেখ হয়েছে সকাল ॥ 
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60২১) 

দেখাও গোপের শক্তি হয়ে জাগরিত। 
ধমনিতে রক্ত বদি হয় প্রবাহিত ॥ 

ভাবিয়া কি দেখিতেছ, কোথ। ভেসে ষাইঠেছ, 

শক্তি রঙ্জ, নাও, ধর, অবশ্য বাচিবে। 

নতুখ) কা'লর শ্বোতে কে'থা ভেসে যাবে ॥ 

নর 0 ২২ ) 

কোথা হ'তে আসিক়্াছ যাবে কোথা চলে। 

উদর পুরণ বিন? কি কাধ্য করিলে ?। 

হাসিয়া নাচিয়া খেলে, [. গোপ নাম ডুবাইলে, 

এখন বলি ধর শক্তি অনশ্ত বাচিবে। 

নতুবা কালের জআ্োতে কোথা ভেসে যাবে :। 

(& ২৩ 9 

সকলের ক্ষুত্র শক্তি একত্র করি । 

- এক যোগে কার্য কর মিলিত হইক্সা ॥ 

সমাজের শুভ দিন, আসিতেছে দিন দিন, 

| _ ছেড়না ছেড়না সবে পেয়েছ স্থদিন। 
থাকিবে এ ভাবে আর বল কত দ্বিন॥ 

(২৪ ) 

উঠ বৎস গোপগণ ! তোমাদের তরে । 

সর্বদা আছি যে মোর ব্যথিত অভ্তরে ॥ 

আমাদের বাক্য ধর, ্বকার্ধয সাধন কক্স, 

ভেবে দেখ, মিছামিছি গত হস্স কাল। 

থাকিবে এ ভাবে আর বল কত কাল।॥ 
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বাপ শো আপা এপ পা 

(২৫ 9) 
1 

এস গো মা আদাশক্তি ! কলুষ নাশিনি ! 

গোপের কলুষ রাশি নাশ গো জননি ! 

হয়েছে যে শক্তি হারা, দাও শক্তি ভব দাবা, 

রক্ষ গোপ কুল ওম! গোকুল বাসিনি ! 

তোমা বিনা কে রক্ষিবে ৰল গো জননি ! , 

(২৬) 

তোমার আশ্রিত গোপ ভাগ্যহীন হয়ে । 

কত দিন থাকিবে মা বল গেো। অভয়ে ॥ 

দ1ও দাও শক্তি কণ।, লভ্ক সহঙ্গ চেতনা, " 

কর্তব্যেতে মাতি সবে প্রধাবিত হোক । 

গাউক গোপের কীন্তি জগতের লোক ॥ 

৬8 ২৭ ) 

কোথা গুহে দয়াময় জমধুস্থদন । 

গোপের হুর্গতি আসি কর নিরীক্ষণ ॥ 

গোপ কুলে আবিভূতি; ব'লে হয়েছ বিখ্যাত, 

তবে কেন স্বকুলের দুর্থতি এমন । 

সহিতেছ বল বল ওহে নারায়ণ! 

€ ২৮ ) 

লোক পিতামহ ব্রন্ধা গোপে তুচ্ছ করি। 

মনস্তাপ পেয়েছেন কত যে মুক্লারি ॥ 

তার দর্প চূর্ণ করি, গোপের গৌরব হবি, 

রেখেছ, অদ্যাপি লোক করে ফে*ঘোষণ1। 

আজি তবে কেন হয় গোপের লাঞ্ুন! | 
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€& ২৯ ) 

আছ তুমি চির দিন জানে সর্ধজন। 

তুমি যে অনাদি পুরুষ হও সনাতন ॥ 

ফেখিতে কি পেতেছ ন।, শ্ব কুলের এ লাঞ্চনা, 

বল বল কত দিন ছর্গতি এমন 

হইবে গ্রোপের আরু ওহে নারায়ণ ॥ 

( ৩০ ) 

তোমা ভিন্ন গোপ গে'পী জানিভ না কিছু । 

সর্ব কন্ম ত্যাগ করি ভ্রমিত যে পিছু ৷ 

. না খাইয়া খাওয়াইত, তাহ (কি) হয়েছ বিস্থৃত, 

দেখ দেখ চেয়ে দেখ কি ছুর্দশ। আজি । 

সহিছে যাতনা মিথ্যা কলক্ষেতে মি ॥ 

বস গোপগণ ! তাহাকে অভিমানে এই সকল কথা বল! হইতেছে 

সত্য; কিন্তু তাহার ত এরূপ ইচ্ছা কখনই নয়; তিনি যে তোম।দের 

কুলোজ্জ্বল মণি, তিনি যে তোমাদের অতি প্রিয়তম সামগ্রী । তিনি যে 

তোমাদের ছূর্দশ! দেখিয়া বন্ততই ব্যথিত । কিন্তু তিনি কি করিবেন, 
তোমাদের অবস্থা যে অতি শোচনীয় । তোমর! যে এখন স্থযুপ্তি স্বন্দরীর 
কণ্ঠালিঙ্গন পূর্বক পরমানন্দ ভোগ করিতেছ। তোমরা যে এখন ঘোর 
নিদ্রায় মগ্র; তোমাদের যে কোন চৈতন্য নাই। তিনি যে তোমাদের 

সকলকেই ডাকিতেছেন ; তিনি উচ্চৈ£স্বরে বলিতেছেন, হে গোপাল 

বন্ধুগণ! সংজ্ঞা লাভ কর, আলস্য শব্যা পরিত্যাগ কর, জাগরিত হও, চক্ষু 
উন্মিলিত কর, স্ববলে দণ্ডায়মান হও; এস, আমার হস্ত ধারণ কর, 
তোমাদের যাহা অপর কর্তৃক নষ্ট হইয়াছে, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির উপায় 
বলিয়া দিই, আইস তদ্বিষয়ে সাহাব্য করি। কিন্তু কৈ! তোমাদের ত 

কোনইসংজ্ঞ! নাই ; এ দেখ তিনি তোমাদের প্রতি দ্বণা! করিয়া বলিতেছেন, 
ওরে! হতভাগ্য কুলাঙ্গারগণ ! তোমর! চিরনিপ্রাতে অবস্থান পূর্বক ছ্র্দশার 
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চে সপ্ত পি 

চরমসীমায় উপস্থিত হওগে, তোমাদের জন্ঠ প্রয়াস পাওয়া বৃখা দেখিতেছি। 

সেইজন্যই ৰলিতেছি উহার উপর অভিমান :করিয়া বলিলে কি হইবে । 

তোমরা যে বধির হইয়াছ, তোমাদের শ্রলণেন্দ্িয়ের ক্রিয়া একেবারে বিশুপ্ত 

হইয়াছে । নুবা তোমাদিগকে এত ডাকিতেছি ; নানা উপায়ে জাগাই- 

বার চেষ্টা পাইতেছি; কিন্তু কিছুতেই জাগিতেছনা ॥ সকলেই সজাগ হইয়া 

আপন আপন কাধ্য করিতেছে ; কেবল তোমরাই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত । 
এযে জাগরণের একটা কাল আসিয়াছে, জগতব্যাপী জাগরণের তুমুলধবনি 
যে উত্থিত হইয়াছে, এ ধ্বনি যে সকলকার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইতেছে । 

এ শব্দ কি তোমাদের কর্ণরন্ধে, প্রবিষ্ট হইতেছেনা ? হায়! হায়! এই 

ভাবেই কি কালাতিপাত করিবে 2 কোন্ স্থখেতে ওরূপ বিভোর হইয়া 

আছ? কোন ন্ুখইত তোমাদের নাই ; ধন সুখ, বিদ্যান্থুখ, সম্মান সুখ, 

পারিবারিক সুখ, আত্মীয় স্থুখ, সকল স্থখেই জলাঞ্রলি দিয়াছ। পরস্পর 
আত্মীয় বিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি, বাঞ্চিত ধন লাভে বঞ্চিত, বিদ্টা- 

বিষয়েতে একেবারেই সরন্বতীর ত্যাজ্যপুত্র ; অধুনা সন্মান স্থুখের ত 
কথাই নাই। তথাপি যেন কি অপুর্ব স্থুখে আত্মহারা । বল বল বল্লব- 
গ্রণ ! কোন্ স্থখের উপর গ! ঢালিয়া দিয়া এরূপ নিশ্চিন্তভাবে বিভোর হুইয়! 

আছ? মনুষ্য জীবন লাভের ইহাই কি মুখ্য উদ্দেশ্টু ? এইপর্য্যস্তই কি ইহার 
সীমা ? আত্মভাব গোপন রাখাই কি তেমার অভিলধিত ? . স্বাধীন 
আত্মার কন্মে বাধ! দেওয়া কি:উচিত ? না না এরূপ তোমার ইচ্ছায় 
হইতেছেনা । আধার অনুসারে আত্মার এরপ ক্রিয়া হইতেছে । তোমার 

হ্যায় সন্কীর্ণ আধার প্রাপ্ত হওয়ায়, আত্মার কার্য এরূপ হইতেছে। আত্মার 
স্বাধীনভাব কি করিগ়া আসিবে? চির পরাধীন ব্যক্তির জীবদেহ 
আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া! আত্মার এরূপ সঙ্কীণতা' আসিয়াছে । তুমি যে 
চির পরাধীন ; তোমার স্বাধীনতা লাভ কোথাও ঘটিবে না। পরাধীনতার 
পরমাণু সমষ্টি দ্বারা তোমার এ দেহ গঠিত) স্থৃতরাং তোমার পরাধীনতা 
অবশ্ন্তাবী। আচ্ছা ! ইহ জগতে কোন স্বাধীনত| লাভ করিতে সমর্থ 

হইলে না! ; পরজগতে স্বাধীনতা লাভের কি কোন উপায় স্থির করিয়াছ ? 
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সে বিষয়ও কি ভুলিরা গেলে ? সে বিষয়ের জ্যও কি জাগাইয়া দিতে 
হইবে? সে বিষয়ের জন্যও কি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়হিতে 

হইবে ? কি বলিয়া মাতৃগর্ভ -হইতে অপশ্ঠত হইয়াছ ? কি বলিয়া 
আত্মারূপী ভগবানের নিকট প্রতিশ্রুত আছ ? সেকথা কি একেবারে 

বিশ্বৃত হইলে ? মনে করিয়াছ বুঝি আর গর্ভবাসে যাইতে হইবে না? আর 
সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেনা £? একবার পশ্চাৎভাগে চাহিয়া দেখ, 

বিকট ব্যাদিত বদনে ভীষণ কাল তোমায় গ্রাস কগিবার জন্য ছুটির 

আসিতেছে ; আর তোমার নিস্তার নাই । আবার তোমার সেই গর্ভবন্ত্রণা 

যে যন্ত্রণার জন্য একদিন তুমি চিৎকার করিয়া হেট মুণ্ডে যোড়করে 

ভগবানের নিকট নিজ অপরাধ স্বীকার করতঃ প্রার্থনা করিয়াছিলে । 

বোধ করি তাহা আর স্মরণ নাই। বেশ করিরা একবার নিবিষ্ট চিত্তে 

স্মরণ করি! দেখ দেখি বলিয়াছিলে কি না ? 

* পূর্বযোশি সহশ্রাণি দু্ণা্টেব হতোময়া । 

আহার? বিবিধাতুক্তাঃ পীতা৷ নানাবিধাঃস্ত ন! || 

জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুন.পুনঃ । 

যন্সক্লাপরিজনস্যার্থে কৃতং কন শুভাশুভম্ ॥ 

একাকী তেন দহ্োহহষ্ীগতান্তে ফলভোগিনঃ | 

ও রঃ টা গ রঃ 

অহোছু্ঃখোদধোৌ মগ্ো ন পশ্তামি প্রতিক্রিয়াম্ ] 

যদি যোন্যাঃ প্রযুচ্যেহহং তং প্রপদ্যে নারায়ণম্.।। 

অশুভক্ষয়কর্তারং ফলমুর্ঞ্ প্রদায়কম,। 

ধদি যোন্তাঃ প্রমুশোহহৎ ততসাংখ্যহং যোগমভাপে । 

অশুতক্ষয়ক ভারং ফলমুক্তি প্রদায়কম.। 

যি যোন্ড 2 প্রমুঞ্চানি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম..1% 
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আমি পূর্বে সহজ সহস্র যোনি পরিভ্রমণ করিয়াছি, তদযোনি 
বিশিন্ট হইর়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করির[ছি ও নান। প্রকার স্তন্য পান 

করিরছি। একবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আখার জন্ম, আবার মৃত্যু, 

এইরূপ পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করিয়াছি? কিন্তু খাহ'দের জন্য 

করিপ়াছি, তাহারা ততদ্দারা, পীড়িত হইতেছেনা, একমাত্র আমিই সেই 
শুভাশুভকম্মের দ্বারা দ্ধ হইতেছি ; কি পরিতাপের বিষয়, আম এখন 

এই ছুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ; ইহা! হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় 

দেখিতেছিনা। যদি একবার এই যোনি হঃতে মুক্ত হইতে পারি ; তবে 

সেই অশুভক্ষয়কারী মুক্তিফলদ।রী নারারণকে প্রাপ্ত হইব । আবারও 

বলিতেছি, যন্তপি এই বোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি) তবে সেই অশুভ 

বিনাশক সাংখ্যযোগ অভ্যাস করিব । পুনঃপুনঃ বলিতেছি, যদি এবার 

যোনি হইতে কোনরূপ নিষ্কান্ত হই, তাহাহইলে সনাতন পরপব্রন্ষের ধ্যান 

করিব। জিজ্ঞাসা করি, একথা কি একেবারেই বিস্মৃত হইলে ? ঈশ্বরের 

নিকট যাহা প্রতি শ্রত আছ, সে প্রতি শ্রুত বিষয় রক্ষা কর। কন্মক্ষেত্রে 

আসিয়াছ, কন্ম কর। প্রতিদিন মাহার সংগ্রহ করাই তোমার মুখ্য কম, 
ইহা মন্ত্রে করিও না । এ কর্ম ত জীব মাত্রেরই আছে। এতদতিরিস্ক 

কিছু কম্ম তোমার করা সর্ববতোভাবে কর্তব্য । নতুঝা তোমার নরদেহু 

ধরণের সার্থকত৷ কি? প্রকৃত কম্ম কর, যে কন্ম করিলে তোমার মনুষ্য 

দেহ ধারণ সার্থক হইবে, তাহা দ্বারা ভূমি মরিলেও অমর হইয়া থাকিবে। 
নৃতন কার্য্যত কিছুই করিলে না। বাছা পুন পূর্বব জন্মের চির অভ্যস্ত 
তাহাতেই মজিয়! রহিলে। সেই আহার, সেই নিদ্রা, সেই মৈথুন, 7 
তাহাতেই রত থাকিলে । তাই বলিতেছি, আর উহাতে বিভোর হইওনা। 

উহার স্থখত পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতেছ। আর ওরূপ স্থখের উপর গা 

ঢালিয়া দিয়া মোহিত হইও না। কালের পরিবর্তনে কার্ষে/রও কিছু 

পরিবর্তন কর। আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই ; আর বসিয়া মুদিত 
নয়ন মাদক সেৰীর ন্যায় মিটি মিটি চাহিয়া ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই ; 
একবার বিক্ষারিত নেত্র স্থির দৃষ্টিতে চাহিরা দেখ; কিছু সমর লয় 



১৭২ পোপতত্ব কৌমুবী। 

বর বর পপ ০. ০৮ পপ পপ ৮ শপ পপ ৯ পপ ক ই এজ শপ গাকসপজবরারারিজ 

বিরলে নসিয়া ভাবিয়া দেখ, কি ছিলে কি হইয়াছ। যে গোপ জাতির 

গৌরবরবি এক সময় এমন কি পৃথিবীর সিত্র সমুজ্ঘ্বল ছিল; এখন কিনা 
তাহা কোন্ খনির তিমির গর্ভে প্রবেশের উপক্রম হইয়াছে? ষেগোপ 

জাতির গুণ কীর্তন ব্যতিরেকে কোন পুঠাণাদি গ্রন্থই রচিত হয় নাই; 
এখন দৈবাত কোন প্রসঙ্গে তাহাদের কথা উপস্থিত হইলে, প্রাতেক 
ব্যক্তিরই যেন মুখ মণ্ডল বিবর্ণ ভাব ধারণ করে । বর্ধমান যাহাদের 

অবস্থা এরূপ, তাহান্ব টিনা এখনও নিড্রিত। নিদ্রিত না মৃত! এষে 
মহানিদ্রার লক্ষণ ; এ নিদ্রার বোধ করি আর জাগরণ নাই। নতুব৷ এত 
ডাকিতেছি, এত চিকার করিতেছি. 'জগৰ্যাপী একটা তুমুল আন্দোলন 
ধ্বনি সমীপে প্রঠিনিরত টক্কারবে বাজিতেছে, তথাপি যেন পাষাণলোগ্ীবৎ 

অসাড় অস্পন্দ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাহাদিগের -প্রতিঘোদ্ধা নরনারায়ণ 
রূপী অজ্জুণ ব্যতিরেকে আর কেহই সমর্ব হইত্তে পারে নাই ; তাহারা 
কিনা এখন গৃহপালিত পশুদিগের ভয়েও ভীত। সববিদাই যেন ভীত, 

চকিত, শঙ্কিত। তোমাদের এরূপ অবস্থ৷ দেখিয়া আমরা বড়ই ক্ষুব্ধ 
হইতেছি ; সেই জন্যই আজ ম্ৃতসঞ্তিবনী ওষধের ব্যবস্থা করিতেছি ; ওষধের 

গুণে আজ যদ্যপি সজাগ হও। যদ্যপি সেই পূর্ব পুরুষদিগের কিঞ্চিৎ 
শোণিত.বিন্দু দেহে থাকে, যদ্যপি কর্তব্য জ্ঞান আসিয়া থাকে, যদ্যপি মোহ 

কাটিয়া থাকে ; যদ্যপি নিজেদের অধঃপতনের মূল কারণ অবগত হইয়! থাক, 

বদ্যপি নিদারুণ নিধ্যাতনের কষ্ট অন্গুভব করিয়া থাক ; যদ্যপি স্বজাতি 

" ছুর্গতি দুরীকরণে বাসন! হইয়া থাকে ; তবে উঠ. সজাগ হও, কর্তব্য পথে 
অগ্রসর হও ; নিজের পায়ে নিজে বল দিয়া সজোরে দণ্ডায়মান হও ; 

নতুবা কে তোমার সাহাব্য করিবে ? কে তোমার সুহৃদ আছে তোমার গন্তব্য 
পথ দেখাইয়া দিবে ; কে তোমাকে সন্ধে করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়! 
'দিবে ? একমাত্র তোমাদের সহায় সেই অনন্ত লীলাকারী গোকুলবিহারী 

শ্রীহরিই আছেন। যাও বস বল্লব ! যাও প্রাণের প্রাণবল্পব ! তাহারই. 

স্্রণ লওগে ; তাঁর আঙ্ঞ! মস্তকে বহন করগে ; তীহার চির আদরের 

সামগ্রী দেই জগজ্জননী স্থরভিনন্দিনী গো! রূপা দেবী ভগবতীর সেবায় 
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নিযুক্ত হওগে ; তাহাকে সখ স্বচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করগে ; যাহাতে 
তাহার চক্ষুজল বাড়ীতে না পড়ে, তাহার নিমিত্ত বত্ববান হওশগে 7 তাহার 

দয়ায় তোমার সকল যাতন! দুরে যাইবে; তোমার সকল অভিষ্টই 
পুর্ণ হইবে। সকল ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয় উন্নতির পথ 

. উন্মুক্ত করতঃ পুত্রাদির ভবিষ্যৎ জীবনের স্থখশাস্তির উপায় বিধান করিয়া 
দাও, অশান্তিময় শেষ জীবনটা ন| হয় জাতীয় হিতব্রতে ব্যয়িত হইবে । 
আর কত বলিব, আর কত বুঝাইব, এ যাবৎ পুনঃ পুনঃ গ্রামে গ্রামে ঘরে 

ঘরে বুঝাইয়া আসিতেছি, প্রতি নিয়ত কত চিত্কার করিতেছি ; ক্রমশঃ 

যে অবসাদ আসিল ; কণ্টনালী যে শুষ্ক হইয়া গেল; সমস্ত ইন্দ্রিয় যে 
অবসন্ন হইল ; দয়ার পরিবর্ণে যে গ্বণা আসিল। ওহে গোৌপকুল তিলক- 

শ্রীমধুসূদন ! ওহে গোপীজন বল্পভ ! একবার তোমার এই হতভাগ্য 

গোপগণের প্রতি কুপা কটাক্ষ বিতরণ কর প্রভূ । দয়াময়! ইহারা যে 
তোমার চিরদিনই দরার পাত্র। ইহাদিগের মোহ দুর করিয়া দাও ; 
ইহাদিগের ভীরুতা বিদূরিত কর ; পরাধীনতা| বিনষ্ট কর; ইহাদিগের 
জ্ঞান চক্ষু ফুটাইয়া দাও ; ওহে কলঙ্ক ভগ্ন ! ইহাদিগের বুথা কলঙ্ক ভার 

মস্তক হইতে অপসারিত করিয়া দাও; ইহাদিগের আলস্ক ওদাস্য বিনাশ 
কর; উহাদিগের হৃদয়ে বল দাও ; ইহাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা কর । 

ইহার! ভয়ে ভীত হইয়া! তোম'র শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিল, দুয়া 
করিয়া ইহাদিগকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার কর। | 

হে প্রাণেশ! প্রসীদ প্রণতজনমমুং মোহিতং রক্ষমোহাদ 

ধর্মেবুদ্ধিং বিধেছি প্রবলতরমঘং সংহরাশেষরূপ । 

তক্তিস্বত্পাঁদপল্সে মমভবতু সদা প্রীর্ঘয়ে দীনবন্ধে! 
সাধুনামেক বন্ধু স্বমসি মুরহর ত্বং গতিঃ পাপিনাঞ্চ ॥ 

অত্রৈব বিরম্যতেহুধুনা । 

সমাপ্ত । 










